Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 65 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 17.05.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

2

Hable Petr

starosta

15:00

19:43

Částečná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

15:00

19:43

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

13:01-15:00

19:43

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

15:00

19:43

Částečná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

15:00

16:06

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

16:07

19:37

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

16:07-16:46

16:54-16:59

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

16:41

19:35

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.05.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny

2/2

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas s použitím investičního fondu

2/3

Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ Krčín

2/4

Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ a MŠ Krčín

2/5

Informace o získání dotací z dotačních programů KHK

2/6

Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2021 - MSSS Oáza

2/7

Systémem příspěvků na kulturu - úkol pro KKULT

2/8

Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu

2/9

Žádost o souhlas s konáním kulturní akce - ZUŠ B. Smetany

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 608/2 a 265 v k. ú. Spy - ul. Kosařova

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Vodojemu, ul. Pekelská

3/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 617/2, 617/8 a 661/2
vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka

3/4

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří Čapků

3/5

Žádost o podnájem části pozemku p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému potoku

3/7

Kácení stromů rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

5.

Rozvoj

5/1

Obnova bývalé školy v Krčíně - smlouva o poskytnutí dotace z KHK

5/2

Doplnění chodníku Na Kopci

5/3

Umístění ukazatele rychlosti do Vrchovin

5/4

Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského
Stránka 2

ZÁPIS Z PORADY
RM 65 ze dne 17.05.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
5/5

Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021

5/6

Zadávací dokumentace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

5/7

Žádost o povolení stavby přístřešku na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín

5/8

Splašková kanalizace v ul. Klopotovská

5/9

Stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách

5/10

Lávka pro pěší pod zámkem

5/11

Vyhrazené parkovací stání v ul. Nádražní

5/12

PD - chodník propojující ul. T. G. Masaryka a park Březinky

5/13

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

5/14

Uložení optické sítě v lokalitě Žižkova náměstí

5/15

Kulturní centrum Kino 70 - stavební program

5/16

Náhradní výsadby dřevin

5/17

Zjednosměrnění ulic - podnět Komise dopravní

5/18

BD Metuj

5/19

Výjezd RM 64

5/20

Ul. Kasárenská – přečíslování

6.

Finance

6/1

Informace o mimořádné dotaci z MPSV

6/2

Navýšení § 6320 - pojištění majetku - RO

7.

Různé

7/1

Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021

7/2

Aktualizace přílohy 3. a 4. Organizačního řádu

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 64-3689/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Mimořádné zasedání ZM

Zadání:

konstatuje
, že v souvislosti s rozhodnutím ZM 18, ze dne 29.04.2021, nelze svolat mimořádné
zasedání ZM, protože žádost LIDL Česká republika v.o.s. o projednání Změny
regulativu ÚP na mimořádném zasedání ZM byla přesunuta do programu semináře
zastupitelů, který se uskuteční dne 12.05.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kina
70 v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Zástupci fy LIDL Česká republika v.o.s. jsou na seminář pozváni.

Číslo úkolu:

RM 64-3684/21

Název:

Výjezd RM 64

Zadání:

souhlasí
s řešením kamenného mostu ve Vrchovinách dle návrhu KVR a s projednáním
navrženého řešení s účastníkem řízení dle přání OV Vrchoviny.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 11.05.2021

Termín plnění: 12.05.2021
Splněno: 10.05.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 17.05.2021

Projednání za účasti projektanta a účastníka řízení je naplánováno na pátek
14.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 64-3672/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Komenského

Zadání:

nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně postiženou
pro pí [osobní údaj odstraněn], před RD č. p. 382 ul. Komenského na p. p. č. 2288/1,
k. ú. Nové Město nad Metují, protože na pozemek je uzavřena ode dne 25.10.2010
dohoda o společném užívání pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
(nyní p. p. č. 2288/1), uzavřená se souhlasem města Nové Město nad Metují jako
vlastníkem pozemku. Městu nebylo předloženo ukončení této dohody uzavřené mezi
manželi [osobní údaj odstraněn] na straně jedné a mezi ostatními vlastníky RD č. p.
382 na straně druhé, proto není možné bez ukončení této platné a dobrovolně
uzavřené dohody, a to všemi účastníky, pronajmout totožnou část pozemku p. p. č.
2288/1 pouze žadatelce pí [osobní údaj odstraněn].

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

11.05.2021: Splněno.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 64-3669/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o znovupovolení předzahrádky CHEErS

Zadání:

souhlasí
s umístěním letní předzahrádky o velikosti 11 m2 (9 x 1,3 m) na chodníku před
provozovnou CHEErS v č. p. 53 ul. Komenského p. p. č. 2034/30, k. ú. Nové Město
nad Metují, v termínu ode dne 04.05.2021 do dne 30.09. 2021 a ode dne 01.04.2022
do dne 30.09.2022, za následujících podmínek:
• předzahrádka je schválena v rozsahu 4 stolečků, kdy u každého z nich jsou 3
křesílka
• předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny CHEErS,
max. do 22.00 hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v prodejně
• musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
• v případě poškození, nebo odcizení předzahrádky město za vzniklou škodu neručí
• musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města,
pokud tak žadatel neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
• povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen
užívané plochy, ale též okolí (především nedopalky apod.)
• žadatelka si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: pí [osobní údaj odstraněn].

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

11.05.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3662/21

Název:

Posouzení PD - Zasíťování lokality Dubinky - I. etapa, schválení stupně
automobilizace pro toto území

Zadání:

schvaluje
vyjádření města k projektové dokumentaci pro územní řízení (DUR) "Zasíťování
lokality "Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 276/3, k.ú. Nové Město nad Metují,
parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/, 797/3, 881/4 , k.ú. Vrchoviny" ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 64-3661/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Posouzení PD - Zasíťování lokality Dubinky - I. etapa, schválení stupně
automobilizace pro toto území

Zadání:

ukládá
OMM, do doby vydání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují,
uplatňovat ve stavebních řízeních požadavek na počet nově vznikajících parkovacích
míst stupeň automobilizace 500 vozidel na 1000 obyvatel, tzn. součinitel stupně
automobilizace 1,25.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3640/21

Název:

Ohňostroj u příležitosti Dne vítězství

Zadání:

ukládá
OŠKS organizačně zajistit konání ohňostroje u příležitosti Dne vítězství v sobotu
08.05.2021 od 21:00 hodin na louce nad Františkem směrem na Přibyslav včetně
jednání s majitelem pozemku ohledně jeho souhlasu s konáním akce.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce byla zrušena.

Číslo úkolu:

RM 49-2873/20

Název:

Zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020

Zadání:

projednala
návrhy Komise dopravní na zjednosměrnění ulic: Na Výsluní, Pod Vodojemem, V
Aleji a Třešňová. RM zařazuje tento podnět do výjezdu RM 50 přímo na místa
navrhovaných změn.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Zjednosměrnění ulic: Na Výsluní, Pod Vodojemem, V Aleji a Třešňová bude
posouzeno na výjezdu RM 17.05.2021. Viz bod 5/17 - úkol splněn.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 04.05.2021
Splněno: 12.05.2021
Původní plnění: 19.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 62-3562/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Žádost o dotaci na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci do 5. výzvy MAS Pohoda venkova v rámci Programu rozvoje
venkova na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost o dotaci podána.

Číslo úkolu:

RM 62-3556/21

Název:

Vyhrazené parkovací stání ul. Nádražní

Zadání:

nesouhlasí
se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 pro
pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn] z důvodu
neshledání sociální překážky, která by p. [osobní údaj odstraněn] tímto rozhodnutím
bránila v integraci do společnosti. Dle pravidel města Nové Město nad Metují pro
zřízení vyhrazeného parkovacího místa schválených v RM 341 ze dne 15.02.2016
žádáme o odstranění dopravního značení vyhrazeného parkovacího místa v ul.
Nádražní před č. p. 351 na vlastní náklady žadatelky pí [osobní údaj odstraněn], a to
nejpozději do dne 17.05.2021.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

12.05.2021: Žádost o prodloužení termínu. Byla znovu podaná žádost o povolení
vyhrazeného parkovacího stání, která je předkládána do RM 65.

Číslo úkolu:

RM 62-3554/21

Název:

VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou VODA CZ SERVICE s.r.o., IČO: 27545547,
za nabídkovou cenu 641.313,06 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 11.05.2021
Smlouva o dílo je uzavřena.

Termín plnění: 04.05.2021
Splněno: 11.05.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.06.2021
Původní plnění: 17.05.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021
Původní plnění: 03.05.2021

Plnění ke dni 27.04.2021
Žádost o posun termínu plnění. Smlouva o dílo odeslána k podpisu druhé straně.
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Číslo úkolu:

RM 62-3546/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výpůjčka části pozemku (chodníku) pro umístění předzahrádky - CAFÉ
POHODA JAZZ

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2033/3 o výměře 24 m 2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem p. Romanem
Lichým, IČO: 11590084, se sídlem: Přibyslavská 1400, 549 01 Nové Město nad
Metují, za účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou v domě č. p.
1205 na Husově náměstí, a to na dobu určitou ode dne 07.04.2021 do dne
10.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 10.10.2022 za podmínek, že v souvislosti s
užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku, vypůjčitel si zajistí pro umístění
předzahrádky příslušná povolení správních orgánů a je povinen řídit se podmínkami
RP MPR. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce,
schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne 08.03.2021.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 12.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 62-3543/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků:
p. p. č. 368/4, 368/8, 368/2, 368/6, 368/7, 368/9, 437/4 a 439/1 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 54041/bVB5/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k
částem pozemků: p. p. č. 368/4, p. p. č. 368/8, p. p. č. 368/2, p. p. č. 368/6, p. p. č.
368/7, p. p. č. 368/9, p. p. č. 437/4 a p. p. č. 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 557,2 bm dle situačního náčrtu za cenu
200 Kč/bm+ DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude
upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 20.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 62-3539/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Leštinská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. č. IV-12-2021766/VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad
Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 1 m2 dle situačního náčrtu za
jednorázovou cenu 1.000 Kč+ DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 21.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
RM 65 ze dne 17.05.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

09.04.2021

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 21.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 21.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 60-3443/21

Název:

Smlouva o právu provést stavbu "VO ve Vrchovinách" s KHK

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu č. 9/40/21/0032/Ha/NK na pozemky p. č. 852/1,
852/4 v k. ú. Vrchoviny pro realizaci stavby „Nové Město nad Metují, chodník ve
Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, IČO: 70947996, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

05.05.2021: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 05.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021

13.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis vlastníka
pozemku.

Číslo úkolu:

RM 63-3615/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi TGM, Boženy
Němcové a Nádražní

Zadání:

odkládá
schválení zpracování „Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi
TGM, Boženy Němcové a Nádražní“ za účelem nalezení řešení deficitu parkování
v daném území, a to do doby než budou známy další výstupy zpracovatele Změny č.
1 RP Rychta a zpracovatele ZD - Kulturní centrum Kino 70.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3612/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dopravní značení - Vrchoviny

Zadání:

souhlasí
se zastavením prací na povolování a umístění DZ ve Vrchovinách před kruhovým
objezdem směrem od Náchoda pro zvýšení bezpečnosti chodců a ukládá OMM
zaslat žádost na ŘSD HK o zařazení realizace tohoto DZ do jejich investiční akce rekonstrukce kruhového objezdu ve Vrchovinách, kterou plánují na rok 2022.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 63-3610/21

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - vícepráce neúnosné podloží

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO navýšení § 2212 - Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výši 450 tis. Kč na
doplnění zásypu kanalizace stoky A, B dle skutečného provedení a na úpravu
konstrukčních vrstev pro část rekonstruované komunikace (parkoviště za č. p. 44-47).
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 k projednání.

Číslo úkolu:

RM 63-3608/21

Název:

Smlouva o dílo na zpracování PD pro opravu městského opevnění mezi č. p.
1234-1254 Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD pro stavební povolení na obnovu městského
opevnění mezi čp. 1234 - 1254 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO: 11164034, U Hřiště 639,
541 02 Trutnov, za nabídkovou cenu 56.870 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 11.05.2021
Smlouva o dílo je odeslána k podpisu druhé smluvní straně.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 05.05.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 28.04.2021
Původní plnění: 29.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 17.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3607/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

PD chodník Nádražní - autobusová zastávka u NONY vícepráce

Zadání:

ukládá
OMM zahrnout do řešení PD Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní
zjednodušenou formu nástupiště u autobusové zastávky Nové Město nad
Metují,,slévárna v ul. Nádražní, s případným posunem autobusového označníku.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Projektant zapracovává zjednodušenou formu nástupiště do PD.

Číslo úkolu:

RM 63-3600/21

Název:

Žádost o dotaci - chodník Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci akce "Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad
Metují" do dotačního programu Královéhradeckého kraje 21RRDU3 Program obnovy
místních částí.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno, žádost podána.

Číslo úkolu:

RM 63-3590/21

Název:

Doplnění chodníku Na Kopci

Zadání:

bere na vědomí
závěry z jednání se soukromými vlastníky p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín, která je ve
vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM hledat s projektantem
nové možné řešení realizace chodníku v ul. Na Kopci.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

05.05.2021: Splněno. Možnosti řešení chodníku v ul. Na Kopci budou předloženy do
RM 65.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 05.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3585/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Ukončení nájmu p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín jako
zahradu (v zahrádkářské kolonii, k zemědělským účelům), ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn dne 30.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 63-3584/21

Název:

Ukončení nájmu p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín ke dni
30.04.2021 mezi pronajímatelem městem Nové Město nad Metují a nájemci manželi
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena dne 28.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 63-3583/21

Název:

Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k
Libchyňskému potoku

Zadání:

schvaluje
smlouvu o nájmu částí pozemků p. p. č. 1134/5, p. p. č. 1134/13 a stp. č. 749/1 o
celkové výměře 265 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují se žadatelem spol. KAMPA MARYNKA, s. r. o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, za
účelem zpevnění plochy pro příjezd k Libchyňskému potoku z důvodu uložení a
odvozu sedimentů a uložení a dopravy materiálu na stavbu „Libchyňský potok přehrážka 1.135 ř. km“, a to ode dne 01.05.2021 do dne 30.05.2021, za nájemné ve
výši 1.000 Kč za dobu nájmu, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 28.04.2021.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 04.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 11.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 29.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3582/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Horolezci - Libchyňské údolí

Zadání:

souhlasí
s realizací projektu lezeckých cest v údolí Libchyňského potoka spolku HOVRCH,
z.s., zastoupené předsedou p. Petrem Hackerem, na části lesního pozemku p. p. č.
1134/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za těchto podmínek: 1) na lesním pozemku
nebudou prováděny terénní úpravy, 2) na lesním pozemku nebudou vznikat žádné
stavby, 3) nebude docházet ke kácení stromů v okolí, vyjma jednotlivých jedinců se
souhlasem vlastníka pozemku, 4) akce hromadného charakteru budou vždy dopředu
projednány s vlastníkem pozemku a správou lesů a 5) na lesním pozemku bude
udržován pořádek místa a zajištěna průchodnost pro kolemjdoucí pěší turisty a za 6)
souhlas města Nové Město nad Metují se zmiňovaným projektem je podmíněn
kladným vyjádřením orgánů státní správy místně příslušných v dané záležitosti.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis z RM 63 horolezcům o souhlasu města s podmínkami byl odeslán
nejdříve e-mailem dne 23.04.2021 a následně 26.04.2021 skrze kurýra, to vše s
vědomím předsedy spolku horolezců.

Číslo úkolu:

RM 63-3581/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích č. 640/1, 640/4,
640/26, 640/27, 642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v k. ú.
Krčín - ul. Nahořanská a ul. V Zahradách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2007653/VB/1 Nové
Město n.M- ul.Nahořanská, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se částí pozemků: p. p. č. 640/1, 640/4, 640/26,
640/27, 642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v majetku města
Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v délce 314 bm v
rozsahu dle GP č. 913-226/2020 ze dne 27.11.2020 za celkovou cenu 62.800 Kč +
DPH v zákonné výši, tedy ve výši 75.988 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

11.5.2021 - Žádost o změnu termínu. Dne 26.04.2021 ze strany OMP odeslána
smlouva k podpisu, dosud ze strany žadatele nebyla podepsána.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 29.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 17.05.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3377/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Rozhodnout o kontejnerovém stanovišti NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM (ORM) zajistit obnovu VDZ u kontejnerového stanoviště "Nad Stopem" a
doplnění VDZ před zadní brankou k [osobní údaj odstraněn].

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

10.5.2021: Splněno.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021
Původní plnění: 06.04.2021

14.4.2021: TS kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám VDZ neprovedli, provedou
ho do konce 17. týdne.

Obnovu VDZ provedou TS ve 14. týdnu.

Číslo úkolu:

RM 61-3494/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Opěrná zeď Nádražní

Zadání:

schvaluje
uvedení chodníku podél opěrné zdi v Nádražní ul. do provizorního stavu s povrchem
z recyklátu a realizaci chodníku dle nové PD rekonstrukce chodníků v Nádražní ul.
příští rok společně s rekonstrukcí chodníků v ulici za podpory dotace (varianta 3).
Méně práce při realizaci varianty 3 činí 34.002,82 Kč vč. DPH.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno, byla vystavena objednávka na provedení dle varianty 3.

Termín plnění: 17.05.2021
Splněno: 10.05.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Výjezd RM
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

15:30 - 15:35
15:35 - 16:05
16:05 - 16:40
OMM
13:05 - 15:30
16:40 - 19:00
19:00 - 19:05
19:05 - 19:10
19:10 -

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 65-3690/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 65:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.05.2021

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

Školství, kultura a sport
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny
Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas s použitím investičního fondu
Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ Krčín
Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ a MŠ Krčín
Informace o získání dotací z dotačních programů KHK
Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2021 - MSSS Oáza
Systémem příspěvků na kulturu - úkol pro KKULT
Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Žádost o souhlas s konáním kulturní akce - ZUŠ B. Smetany

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 608/2 a 265 v k. ú. Spy - ul. Kosařova
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Vodojemu, ul. Pekelská
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 617/2, 617/8 a 661/2
vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka

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

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří Čapků
Žádost o podnájem části pozemku p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují
Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému potoku
Kácení stromů rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

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

Rozvoj
Obnova bývalé školy v Krčíně - smlouva o poskytnutí dotace z KHK
Doplnění chodníku Na Kopci
Umístění ukazatele rychlosti do Vrchovin
Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského
Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021
Zadávací dokumentace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Žádost o povolení stavby přístřešku na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín
Splašková kanalizace v ul. Klopotovská
Stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách
Lávka pro pěší pod zámkem
Vyhrazené parkovací stání v ul. Nádražní
PD - chodník propojující ul. T. G. Masaryka a park Březinky
Uložení optické sítě na Žižkově náměstí
Uložení optické sítě v lokalitě Žižkova náměstí
Kulturní centrum Kino 70 - stavební program
Náhradní výsadby dřevin
Zjednosměrnění ulic - podnět Komise dopravní
BD Metuj
Výjezd RM 64

6.
6/1
6/2

Finance
Informace o mimořádné dotaci z MPSV
Navýšení § 6320 - pojištění majetku - RO

7.
7/1
7/2

Různé
Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021
Aktualizace přílohy 3. a 4. Organizačního řádu

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.05.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 65 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz k ohňostroji - info ST + OŠKS. Po diskusi se radní rozhodli, že ohňostroj
bude realizován při jiné akci, jako nejvhodnější se jeví Dny evropského dědictví v září tohoto
roku, ale bude o tom rozhodnuto až podle aktuálně platných epidemiologických podmínek.
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 65-3691/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

2/1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín pro pracoviště MŠ Vrchoviny žádá v souladu s § 23 odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2021/2022. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, kde by od září 2021 mělo být
umístěno 28 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve třídách (nejvyšší počet je 24 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel
povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 65-3692/21
RM schvaluje výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská
škola Vrchoviny pro školní rok 2021/2022 ve znění přílohy k tomuto bodu. Výjimka na 28 dětí ve
třídě je povolena za předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti
mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas s použitím investičního fondu
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s čerpáním fondu investic ve výši 103.350 Kč
na nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - jak velkými částkami z investičního fondu školy byly podpořeny investiční akce hřiště a obnova technického vybavení kuchyně ŠJ? OŠKS - tyto akce nebyly z investičního
fondu školy podpořeny. Co se týká nákupu nábytku, jedná se o nezbytnou obměnu, jde už o 2.
etapu, a to financování je proto nutné provést. Na další dotaz uvedl, že tímto bude investiční
fond školy zřejmě vyčerpán. Ing. Dostál a Mgr. Hylský se v další diskusi k těmto skutečnostem
kriticky vyjádřili, ukazuje to na špatný postup ředitelky. Navržené usnesení bylo schváleno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 65-3693/21
RM schvaluje Základní škole a Mateřské škole Krčín čerpání fondu investic ve výši 103.350 Kč na
nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" předkládá RM žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru
od fy TIMA, s.r.o. - dárky pro žáky budoucí 1. třídy v hodnotě 5.578 Kč.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 65-3694/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od fy TIMA, s.r.o. dárky pro žáky budoucí 1. třídy v hodnotě 5.578 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od
rodičů žáků školy - testy na COVID 19 v hodnotě 4.200 Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ve školách
provádí ode dne 12.04.2021 preventivní testování žáků. Pokud rodiče žáka nesouhlasí s
testováním svého dítěte ve škole testy, které byly školám přiděleny, mohou žáci použít své
vlastní testy, ale rodiče je musí nejdříve škole darovat. Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 65-3695/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od rodičů žáků
školy - testy na COVID 19 v hodnotě 4.200 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Informace o získání dotací z dotačních programů KHK
Identifikace:
OŠKS informuje RM o získání dotací z dotačních programů KHK těmito organizacemi: "ZŠ a
MŠ Krčín" získala 86 tis. Kč na realizaci 3 projektů, "ZŠ Komenského" získala 21 tis. Kč na
realizaci 1 projektu, MMUZ získalo 139 tis. Kč na realizaci 3 projektů a MK získal 156 tis. Kč
na realizaci 1 projektu. Bližší informace viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 65-3696/21
RM bere na vědomí informaci o získání dotací z dotačních programů KHK ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 65-3697/21
RM děkuje ředitelům Základní školy a Mateřské školy Krčín, Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, Městského muzea Nové Město nad Metují a Městského klubu v
Novém Městě nad Metují za aktivitu, která vedla k získání dotací z dotačních programů KHK.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Žádost o navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2021 - MSSS Oáza
Identifikace:
RM 58 dne 08.02.2021 schválila usnesením č. RM 58-3309/21 limit mzdových prostředků
příspěvkovým organizacím na rok 2021. Z důvodu získání dotace z MPSV na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s
epidemií COVID 19 žádá ředitelka MSSS Oáza o navýšení limitu mzdových prostředků na rok
2021 o 2.578.804 Kč, z toho 2.414.934 Kč na prostředky na platy a 163.870 Kč na prostředky
na dohody.
Odůvodnění:
Návrh je podán v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších právních předpisů a Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních
předpisů.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - navýšení je 100 % kryté dotací? TAJ + OŠKS - ano. Poté bylo usnesení
schváleno.
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 65-3698/21
RM schvaluje na základě udělení mimořádné dotace z MPSV navýšení limitu mzdových prostředků
na platy a prostředků na dohody pro rok 2021 Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují takto: mzdové prostředky na platy se zvyšují z 25.751.096 Kč na 28.166.030 Kč,
prostředky na dohody se zvyšují z 1.045.000 Kč na 1.208.870 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Systémem příspěvků na kulturu - úkol pro KKULT
Identifikace:
V rámci jednání bodu č. ZM 18 - 2/5 - Dotace 2021 - bylo v diskusi upozorněno, že chybí
systémové řešení rozdělování dotací v oblasti kultury. ST přislíbil, že bude iniciovat úkol pro
KKULT, aby se tímto podnětem zabývala na svém jednání a předložila do RM návrh
systémového řešení rozdělování dotací v oblasti kultury.
Odůvodnění:
Vyplynulo z jednání ZM 18 dne 29.04.2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Podrobná diskuse přítomných, která se týkala úlohy KKULT v této záležitosti. Radní se
zabývali otázkami, zda je současný systém nedostatečný a zda je opravdu nutné ho změnit na
nějaký grantový systém. Je navrženo diskutovat o rozdělení na oblasti - kultura, sociální a
spolková činnost. Nakonec se radní shodli, že proběhne diskuse v KKULT a na výstup, který
bude v zápise z jednání komise předložen do RM, pak naváže další případné rozhodování
radních.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 65-3699/21
RM ukládá KKULT projednat na svém nejbližším zasedání problematiku financování kultury v
Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Identifikace:
TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s konáním 17. ročníku závodu ve šplhu
na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu", který se uskuteční v
sobotu 26.06.2021 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami". S vedením ZUŠ B.
Smetany je projednáno využití vstupní části školy pro zázemí závodu. TJ Sokol Nové Město
nad Metují žádá o povolení vjezdu jeřábu (tonáž 25 t) na Husovo náměstí dne 26.06.2021 v
době od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Zapatkování jeřábu proběhne tak, aby nedošlo k
poškození dlažby. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad touto
akcí a o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící (25 ks).
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Odůvodnění:
Vyjádření MP: Vzhledem ke skutečnosti, že není v tomto termínu hlášena žádná svatba, která
by měla parkovat před vlaštovkami a není MP známa ani jiná akce plánovaná na tento den,
souhlasíme s konáním akce, za podmínky, že jeřáb na náměstí přijede ve směru od ulice
Českých bratří.
Vyjádření OVV: S konáním akce „Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu“
konané dne 26.06.2021 na Husově náměstí souhlasíme. V tento den nejsou na Husově
náměstí plánovány žádné obřady.
Vyjádření OMM: Nesouhlasíme s průjezdem jeřábu s tonáží 25 t na HN od nám. Republiky.
Pokud by měl najet ze strany od Sepského mostu na HN je potřeba získat vyjádření PČR DI
NA, ŘSD ČR a především povolení od KÚ KHK - ODSH.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 7
OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 65-3700/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy
před „vlaštovkami“ dne 26.06.2021 od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky, že budou dodržena
veškerá v tu dobu platná opatření proti šíření pandemie COVID 19. 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.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 65-3701/21
RM souhlasí s převzetím záštity nad 17. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v athénském šplhu" konaného v sobotu 26.06.2021 na Husově náměstí a s
poskytnutím 25 kusů tašek s propagačními materiály pro oceněné sportovce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 65-3702/21
RM schvaluje vjezd jeřábu na Husovo náměstí ze strany od Sepského mostu dne 26.06.2021 v
době od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky, že nedojde k porušení dlažby a že si žadatel
zajistí povolení od ODSH o zvláštním užívání pozemní komunikace, případně s tím souvisejícího
stanovení přechodné úpravy dopravního značení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 65-3703/21
RM ukládá MP zajistit dohled nad akcí "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 26.06.2021 od
10:00 hodin do 17:00 hodin. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá
hlavní pořadatel, tj. Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují.
Odpovídá: MP, Provede: OŠKS, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Žádost o souhlas s konáním kulturní akce - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o souhlas s konáním kulturní akce "Veřejné vystoupení
žáků ZUŠ" na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" v neděli 13.06.2021 od 9:00
hodin. Zároveň ředitel školy žádá o bezplatné postavení krytého pódia a koberce na tuto akci.
Kulturní akce proběhne pouze za podmínek, že to bude umožňovat epidemiologická situace.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: K uvedené akci nemáme připomínek.
Vyjádření OVV: S konáním akce souhlasíme za podmínky, že akce proběhne v sobotu v
odpoledních hodinách nebo v neděli. Na sobotní dopoledne jsou plánované svatby.
Vyjádření TS: Souhlasíme. Vzhledem k vytížení pracovníků TS navrhujeme ponechání
krytého pódia na náměstí až do konání letních koncertů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vznesl dotaz, zda to nebude kolidovat se svatbami. Vedoucí OŠKS odpověděl,
že ne, obřadní den je v sobotu a akce se po domluvě s ředitelem ZUŠ bude konat v neděli.
Pokud se schválí ponechání pódia až do letních koncertů, bude to kolidovat s Velkou cenou
ve šplhu, ale nakonec to organizátorovi vyhovuje, kryté pódium využije jako zázemí pro
soutěžící. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 65-3704/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním akce "Veřejné vystoupení
žáků ZUŠ" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 13.06.2021 od 9:00 hodin
za podmínky, že budou dodržena veškerá v tu dobu platná opatření proti šíření pandemie COVID
19. 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.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 65-3705/21
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a položení koberce na akci "Veřejné vystoupení žáků
ZUŠ" na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" v pátek 11.06.2021 a následný úklid koberce
v pondělí 14.06.2021 a úklid pódia v pondělí 13.09.2021 po skončení akce DED 2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 608/2 a 265 v k. ú. Spy - ul. Kosařova
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, požádala dne
28.04.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy GTT a.s., se sídlem Nádražní 115, 560 02
Česká Třebová, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2021189/SOBS VB/2, v celkovém rozsahu cca 127 bm na částech
pozemků: pozemku p. p. č. 608/2 a p. p. č. 265 oba v k. ú. Spy ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují v ul. Kosařova.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene je 21.277 Kč + k této částce bude připočítána
DPH a je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi, tedy v přepočtu ve výši 200
Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary souhlasí s uzavřením
smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda je v rámci věcného břemene počítáno s tím, že tam dříve byla alej, ze
které je dnes už jen 1 strom - jde o stromy podél hřbitovní zdi. Obává se prostorové kolize
budoucí výsadby stromů. Dostatečnost prostoru pro výsadbu ověřil u projektanta vedoucí
OMP - měl by zde být dostatečný prostor - schváleno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 65-3706/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021189/SOBS VB/2, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků: p. p. č. 608/2 a p. p. č. 265 oba v k. ú. Spy a obci Nové
Město nad Metují, v rozsahu cca 127 bm, dle situačního náčrtu za nabídkovou cenu 21.277 Kč+
DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení
GP), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U
Vodojemu, ul. Pekelská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
27.04.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008321/SOBS VB/01, v
celkovém rozsahu cca 52,8 m2, na částech následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p.
č. 872/1 a p. p. č. 861/70 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě U Vodojemu VaK U
Sokolovny v ul. Pekelská.
Odůvodnění:
Nabízená cena 5.900 Kč za 52,8 m2 (přepočet cca 112 Kč/m2) bez DPH za zřízení věcného
břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., nevychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi č.
2/2017, která je stanovena ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 65-3707/21
RM neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2008321/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 oba v k.
ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 52,8 m2 dle situačního
náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu 5.900 Kč + DPH v zákonné výši a případně je ochotna
akceptovat cenu stanovenou dle znaleckého posudku nebo cenu 200 Kč/m2 zatíženého pozemku,
to vše v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, schválené usnesením č. ZM
120-7567/17.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 617/2, 617/8 a
661/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 11.05.2021 fy ELEKTRO-COMP spol. s.r.o, se
sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021094/VB/01 Nové
Město n.M, T.G.M-knn pro pč661-1, v celkovém rozsahu 33,07 m2 v částech pozemků: p. p. č.
617/2, 617/8 a 661/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m2 (je ještě vyšší cca 216 Kč/m2) + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne
04.11.2020 a schválena usnesením č. RM 50-2903/20 ze dne 19.10.2020. Kolaudační
souhlas na stavbu distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 21.04.2021 pod
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spis. zn. č. Výst. 11345/2021/G, KS-26/21.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dle jeho názoru je tu stejný problém jako zmínil v diskusi u bodu č. RM 65 - 3/1.
Vedoucí OMP sdělil, že je již vyhotoven GP, který zaměřil a stanovil přesný a skutečný rozsah
kabelu (podzemního el. vedení), který jde v zemi. Poté schváleno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 65-3708/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021094/VB/01 Nové
Město n.M, T.G.M-knn pro pč661-1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, týkající se částí pozemků: p. p. č. 617/2, 617/8 a 661/2 vše v majetku města
Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu
33,07 m2 dle GP č. 2315-35/2021 ze dne 16.04.2021 za celkovou cenu 7.150 Kč + DPH v zákonné
výši, tedy ve výši 8.651,50 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří
Čapků
Identifikace:
Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků 214, IČO: 25990454, se sídlem Bratří Čapků
214, 549 01 Nové Město nad Metují, požádalo o odkoupení pozemku p. p. č. 30/2, druh
pozemku zahrada a části pozemku st. p. č. 13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
oba v k. ú. Krčín. Jako účel je uveden „lepší využití bytového domu např. k relaxaci obyvatel“.
Žádost ze strany SVJ je doplněna o dvě varianty (viz Žádost s přílohami - varianta č. 1,
varianta č. 2). RM 62 ze dne 06.04.2021, usnesením č. RM 62-3545/21 rozhodla záležitost
SVJ odložit do doby uskutečnění prohlídky na místě v terénu. Prohlídka se uskutečnila dne
03.05.2021, kdy se RM 64 byla podívat na místě samém. Na základě komplexního posouzení
a dořešení žádosti o případné koupi uvedených pozemků, OMP předkládá další případné
variantní řešení prodeje uvedených pozemků, vše označeno jako varianta č. 3, 4 a 5.
Odůvodnění:
Viz vyjádření odborných útvarů vč. OV Krčín, které jsou pro případný prodej části pozemků
převážně nesouhlasné a dále doplnění OMP o současné definici správy domu a pozemku, to
vše tvoří přílohu tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že by případný prodej pozemků z majetku
města přesáhl výměru 40 m2, tak dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města
Nové Město nad Metují č. 2/2017, by město muselo na své náklady zajistit vyhotovení
znaleckého posudku. Z důvodu, že žadatel již dříve avizoval, že pokud cena bude pro něj
vysoká, tak o prodej mít zájem nebude. OMP v této souvislosti (snížení ekonomického
dopadu) zpracoval pro určitou představu pomocný pracovní materiál, který posuzuje budoucí
cenu za případný prodej 1 m2 pozemku a je uveden v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP - komentář k variantám - návazná diskuse: ST, vedoucí OMP, Ing. Němeček,
Ing. Dostál, MST a Ing. Prouza - shoda nakonec v tom, že k žádnému prodeji nedojde.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 65-3709/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat dále uvedené nemovité věci: pozemek p. p. č.
30/2 (příp. pouze jeho část) a část pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín (žadatel nesplňuje zákonné
podmínky nabývaní pozemků do SVJ za účelem správy domu a pozemku stanovené v § 1189
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.), a to do doby úplného dokončení rekonstrukce sousedního
objektu č. p. 22 (objekt býv. školy) a dalšího návazného posouzení s rozvojovými plány města Nové
Město nad Metují v oblasti dopravní infrastruktury (posouzení možnosti využít část p. p. č. 30/2 v k.
ú. Krčín jako parkoviště pro osobní automobily) a možného rozvoje veřejného prostranství v
dotčeném území, které je velmi exponované. RM trvá na svém usnesení č. RM 41-2337/20 ze dne
01.06.2020 a ukládá OMM opakovaně zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 30/2
o výměře cca 310 m2 s tím, že snížená minimální cena 5 Kč/m2 za pronájem pozemku je
způsobena neúplným oplocením pozemku p. p. č. 30/2 v k. ú. Krčín, který je funkčně navázán k BD
č. p. 214 a netrvá na opravách přilehlé zdi prostřednictví SVJ uvedeného bytového domu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Žádost o podnájem části pozemku p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pan Jiří Dudek, IČO: 86979612, se sídlem T. G. Masaryka 44, 549 01 Nové Město nad Metují,
žádá o podnájem části p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní
plocha (zeleň), z majetku města Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, za účelem umístění mobilní letní zahrádky u č. p. 3, náměstí Republiky (provozovna
Vinárna U Řeháčků), na ploše o výměře cca 40 m2 a v období květen až 30.09.2021 (stolky,
židle, markýzy na dům). Část pozemku o výměře 90 m2 (celá zpevněná plocha) je pronajata
do dne 31.12.2024 p. [osobní údaj odstraněn], jako plocha pro dočasnou stavbu schodiště ke
vstupu do patra domu č. p. 3 a jako přístupová plocha ke schodišti a domu. Plocha se nachází
na boku domu v těsné blízkosti autobusové zastávky.
Odůvodnění:
Žadatel je novým nájemcem prostoru vinárny po předchozí nájemkyni a provozovatelce. V
objektu č. p. 3 je dále prostor po provozovně TIPSPORT, v současné době volný. Předchozí
nájemkyně rovněž měla o umístění sezení v minulosti zájem, ale na chodníku bylo toto
městem zamítnuto (frekventovaný, hlavní chodník) a s umístěním na pronajaté ploše vedle
domu nesouhlasil nájemce, proto provozovatelka zvažovala umístění ve dvoře domu, ale k
realizaci nikdy nepřistoupila. V současné době je již v platnosti RP MPR, který vymezuje tuto
plochu jako zeleň veřejnou a takovéto využití je nepřípustné, objekt je určen k asanaci, nelze
zde provádět žádné úpravy, pouze udržovací práce. Veškeré úpravy, umístění označení
provozovny, příp. reklamní tabule "A", nebo umístění sezení ve dvoře objektu č. p. 3 podléhají
povolení ze strany příslušných orgánů státní správy a odborů MěÚ. Požadovaná plocha se
dále nachází v těsné blízkosti autobusové zastávky, kde je Obecně závaznou vyhláškou č.
1/2020 stanoven zákaz požívání alkoholických nápojů (výjimky nejsou přípustné), zákaz
kouření na a v blízkosti zastávek vyplývá ze zákona. Souhrnné vyjádření odborných útvarů v
příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nevidí důvod, proč by zde zahrádka nemohla být - na to zazněly argumenty z
OMM a OMP, co tomu brání - naopak by neměl být problém, kdyby byla zahrádka v
soukromém dvoře daného objektu. Poté odhlasováno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 65-3710/21
RM nesouhlasí s podnájmem pronajaté části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, 3. osobě, za účelem umístění letní mobilní zahrádky u č. p. 3 žadatelem
(provozovna Vinárna U Řeháčků). RM doporučuje žadateli řešit umístění zahrádky na soukromém
pozemku ve dvoře domu č. p. 3, a to při zajištění povolení u příslušných správních orgánů a rovněž
orgánů města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému
potoku
Identifikace:
Jednatel společnosti KAMPA - MARYNKA, s. r. o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060,
514 01 Jilemnice, telefonicky dne 11.05.2021 požádal o opětovný pronájem částí pozemků p.
p. č. 1134/5, 1134/13 a stp. č. 749/1 o celkové výměře 265 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za
účelem zpevnění plochy pro příjezd k Libchyňskému potoku z důvodu uložení a odvozu
sedimentu a uložení a dopravy materiálu na stavbu „Libchyňský potok - přehrážka 1.135 ř.
km“, na dobu určitou 1 měsíce (30 dnů), tj. ode dne 31.05.2021 do dne 29.06.2021.
Odůvodnění:
Vzhledem ke složité stavební situaci a nutnosti práce na další zakázce žádá nájemce
prodloužit pronájem o další měsíc, tj. ode dne 31.05.2021 do dne 29.06.2021. Stávající
smlouva byla uzavřena na dobu 30 dní do dne 30.05.2021. Požadavek na opětovný
krátkodobý pronájem lze splnit uzavřením smlouvy na dobu kratší 30 dnů (bez nutnosti
zveřejnění). OMM doporučuje stanovit nájemné ve stejné výši jako v současné smlouvě, tj.
1.000 Kč za dobu nájmu, a uzavřít smlouvu za stejných podmínek. Nájemné za měsíc květen
bylo uhrazeno při podpisu stávající smlouvy dne 28.04.2021. OMM předkládá bod v předstihu
z důvodu, že příští RM 66 je koncepční.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 65-3711/21
RM schvaluje smlouvu o nájmu částí pozemků p. p. č. 1134/5, p. p. č. 1134/13 a stp. č. 749/1 o
celkové výměře 265 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem spol. KAMPA - MARYNKA, s. r.
o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, za účelem zpevnění plochy pro příjezd
k Libchyňskému potoku z důvodu uložení a odvozu sedimentu a uložení a dopravy materiálu na
stavbu „Libchyňský potok - přehrážka 1.135 ř. km“, a to ode dne 31.05.2021 do dne 29.06.2021, za
nájemné ve výši 1.000 Kč za dobu nájmu, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 Kácení stromů rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 3x smrk rostoucích na pozemku p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují (Jiráskův park) a 2x hrušeň rostoucí na pozemku p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín (ul.
Černčická).
Odůvodnění:
Smrky v Jiráskově parku jsou proschlé, mrtvé stromy napadené kůrovcem. Hrušně v ul.
Černčická jsou staré usychající stromy a podnět k jejich pokácení vzešel z výjezdního
zasedání RM ze dne 03.05.202.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 65-3712/21
RM souhlasí s pokácením 3 ks smrků rostoucích na p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(Jiráskův park) a 2 ks hrušní rostoucí na p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín (ul. Černčická).
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.06.2021
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

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

5/1 Obnova bývalé školy v Krčíně - smlouva o poskytnutí dotace z KHK
Identifikace:
ZM 15 schválilo podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa"
do vyhlášeného dotačního programu KHK Obnova památkového fondu. Projekt ve své 2.
etapě v letošním roce zahrnuje opravu střechy a krovu na nejstarší části budovy školy. SOD je
uzavřena s firmou Stavix s.r.o., která realizovala v roce 2020 1. etapu. KHK byla na tuto akci
schválena neinvestiční dotace ve výši 322.000 Kč, přičemž max. procentuální podíl dotace na
uznatelných výdajích projektu nesmí přesáhnout 27,31 %. Město obdrželo od poskytovatele
návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který je předkládán nyní RM ke schválení ve znění přílohy
tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Na základě předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu KHK č. 21KPGU2-0024 na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 65-3713/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21KPGU2-0024 na projekt s
názvem "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa" mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Doplnění chodníku Na Kopci
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 63-3590/21 "RM bere na vědomí závěry z jednání se
soukromými vlastníky p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví manželů [osobní údaj
odstraněn] a ukládá OMM hledat s projektantem nové možné řešení realizace chodníku v ul.
Na Kopci." předkládá OMM možnosti řešení realizace chodníku v ul. Na Kopci projednané a
orientačně naceněné projektantem.
Odůvodnění:
Možnosti projednané s projektantem:
Zúžení chodníku na minimum v místě studny na p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín. (Dle telefonického
rozhovoru nesouhlasí vlastníci soukromého pozemku ani s touto variantou). Dle vyjádření
stavebního úřadu, je možné podat žádost o stavební povolení s takto upravenou PD, bez
souhlasu tohoto soukromého vlastníka a potom v řízení dokazovat, že jeho studnu nijak
neohrozíme. Takto vedené řízení by probíhalo delší dobu s nejistým výsledkem - viz odvolání
atd.
Přesun chodníku na druhou stranu ulice. Projektant upozorňuje na značné výškové rozdíly na
této straně ulice, kde by musela být realizována opěrná zeď a řešeno napojení vstupních
vrátek oplocení z chodníku a vstup do RD, jehož vlastníci jsou manželé [osobní údaj
odstraněn], kteří jsou i vlastníky studny na protější straně ulice (tedy i k této variantě bude
město potřebovat jejich souhlas) a dále bude muset být řešen souhlas od spol. VaK Náchod
a.s.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, Ing. Němeček - je pro variantu č. 1, tj. zastavit práce na investiční akci
"Doplnění chodníku Na Kopci". Ing. Prouza - je stejného názoru, tzn. pro variantu č. 1,
principiálně mu to ale vadí. ORM - další řešení je podání žádosti o stavební povolení na PD,
kterou máme již hotovou s tím, že odůvodníme, že navržené řešení neohrozí majetek (studnu)
[osobní údaj odstraněn] a jde o veřejný zájem - viz bezpečnost chodců a dětí při cestě do
školy. Po diskusi bylo usnesením rozhodnuto, že OMM podá žádost o stavební povolení na
zpracovanou PD "Doplnění chodníku Na Kopci", a to s řádným odůvodněním veřejného zájmu
doplnění chodníku.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 65-3714/21
RM ukládá OMM podat žádost o stavební povolení na zpracovanou PD "Doplnění chodníku Na
Kopci".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Umístění ukazatele rychlosti do Vrchovin
Identifikace:
OMM předkládá možnost přesunout stávající ukazatel rychlosti z ul. Halínská ve Spech, který
je na křižovatce s ul. Nad Starčí, kde byl na konci roku 2020 umístěn stacionární měřič
rychlosti do Vrchovin.
Odůvodnění:
Cena nového ukazatele rychlosti je 53.739 Kč. Přibližná cena za přesun ukazatele je cca
9.000 Kč vč. DPH. Stávající ukazatel ve Spech je napájen solárním panelem, který dle
vyjádření technika firmy GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., je možné i se solárním panelem
umístit na sloup VO. Pokud by město chtělo změnit napájení ukazatele na napájení z VO je
tato možnost komplikovaná (odlišné vnitřní příslušenství v zařízení) a technik ji nedoporučuje
také z důvodu vyšší ceny. OMM doporučuje přesunout stávající ukazatel rychlosti z ul.
Halínská ve Spech do Vrchovin, kde bude dodavatelskou firmou namontován na sloup VO se
zachováním solárního napájení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda to na druhou stranu pak nebude ve Spech chybět. ORM - je tam již
umístěno další nové stacionární radarové zařízení. Ing. Dostál - prověřit, zda mohou přesunutí
zařídit vlastními kapacitami TS a ne odborná firma. ORM - prověříme.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 65-3715/21
RM souhlasí s přesunutím stávající ukazatele rychlosti z ul. Halínská ve Spech do Vrchovin na
sloup VO se zachováním napájení ze solárního panelu a pověřuje OMM zajištěním tohoto stanovení
a objednáním montáže.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského
Identifikace:
OMM předkládá žádost p. Vu Thi Duyena, bytem Komenského 27, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 05538904, o vyhrazené parkovací stání na parkovišti u knihovny před č. p. 27
v ul. Komenského. Parkoviště, kde žádají, je v současné době zpoplatněno parkovacím
automatem.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 65-3716/21
RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro p. Vu Thi Duyena, bytem
Komenského 27, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 05538904, na parkovišti na p. p. č. 2069/44 v
k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského, a to z důvodu funkce tohoto parkoviště, která
spočívá v dostupném krátkodobém parkování, které je zaručeno zpoplatněním.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021
Identifikace:
V rámci akce Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují je
projektantem navrženo v 24 případech umístění bezdrátových hlásičů na podpěrných bodech
nn, které jsou v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Pro instalaci hlásičů je nezbytné uzavřít s
vlastníkem smlouvu o umístění. Z tohoto důvodu je RM předkládána ke schválení Smlouva o
umístění zařízení (bezplatná) č. SUZB/5007/2021 vč. příloh.
Odůvodnění:
Instalace bezdrátových hlásičů na podpěrné body nn v rámci akce Protipovodňový varovný a
informační systém města Nové Město nad Metují je na základě předešlého souhlasu vlastníka
podpěrných bodů podmíněna uzavřením smlouvy o umístění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 65-3717/21
RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021 mezi městem
Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO: 24729035, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Zadávací dokumentace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na akci
"Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí".
Odůvodnění: ZM 17 schválilo tuto novou investiční akci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 65-3718/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí" ve znění přílohy
tohoto bodu a souhlasí s vyhlášením této veřejné zakázky.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Žádost o povolení stavby přístřešku na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Na ORM byla opětovně podána žádost p. Danielem Hubálkem, IČO: 67472737, o vyjádření se
ke stavbě přístřešku na p. p. č.799 v k. ú. Krčín. Již v loňském roce byly v RM 33 a 35 řešeny
žádosti o obdobné přístřešky. RM 35 po projednání a úpravě žádosti projednávané v RM 33
nakonec přijala tato usnesení: „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). 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.“
Odůvodnění:
Nyní je předložena žádost o přístřešek o rozměrech 8,8 x 2,4 m s tím, že požárně nebezpečný
prostor zasahuje na pozemek města p. p. č. 675/15 v k. ú. Krčín. V souhrnné zprávě je
uvedeno, že manipulace s lešením bude probíhat dle situace poptávky, a to pouze v pracovní
době od 7:00 do 17:00 hodin, a to 1x až 2x týdně po dobu cca 1 hod., což bude obnášet
složení a naložení prvků lešení. Tato manipulace se předpokládá v letních měsících, v zimě
bude minimální. (Pozn.: V žádosti řešené RM 35 se jednalo o přístřešek 9,3 x 4,4, s tím, že
zezadu mělo být prkenné bednění pro snížení hluku při manipulaci s lešením). Vyjádření
odborných útvarů je přiloženo v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, vedoucí ORM, Ing. Prouza, Ing. Dostál, ARCH - k nepovolenému billboardu,
TAJ a Ing. Němeček. Shoda v tom, že nová žádost fakticky nic zásadního nemění, tzn., že RM
potvrdí své usnesení k předchozí žádosti i pro tuto žádost. Kromě této záležitosti ještě radní
diskutovali o tom, zda by měl být dán podnět k řízení o nepovoleném billboardu na plotě
pozemku. Navrženo usnesení ve znění: "RM ukládá OMM podat na OVRR podnět na řešení
nepovoleného billboardu na plotě pozemku p. p. č.799 v k. ú. Krčín." - bylo odhlasováno - 2
pro, 1 proti, 4 zdržel se - usnesení nebylo přijato.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 65-3719/21
RM trvá na svém usnesení č. RM 35-2001/20: "RM konstatuje, že celý pozemek p. p. č. 799 v k. ú.
Krčín 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 a přístřešek pro
skladování lešení nerušící provoz nesplňuje". Toto stanovisko RM platí i pro nově podanou žádost
viz příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7
RM ukládá OMM podat na OVRR podnět na řešení nepovoleného billboardu na plotě pozemku p. p.
č.799 v k. ú. Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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5/8 Splašková kanalizace v ul. Klopotovská
Identifikace:
V současné době se zpracovává PD na výstavbu chodníku v ul. Klopotovská v součinnosti s
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, která zpracovává PD na rekonstrukci silnice v této
ulici, jedná se o akci s názvem: "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr. RK". ORM v
souvislosti s touto stavbou jedná se spol. ČEZ Distribuce a.s. o případném přeložení nn do
země, neboť stávající sloupy pro vrchní vedení nn jsou dožilé. Další nedořešenou technickou
infrastrukturou v této ulici je absence splaškové kanalizace. Nyní předkládáme RM k
rozhodnutí, zda v rámci chystané rekonstrukce komunikace v této ulici nedořešit i chybějící
splaškovou kanalizaci.
Odůvodnění:
V dané ulici se nachází sídla a provozní budovy 2 firem a dále 7 rodinných domů.
Odhadovaná délka kanalizace je cca 400 m (s přečerpáváním přes řeku Metuji do ČOV) a
odhad nákladů je cca 3 mil. Kč vč. DPH. V případě rozhodnutí řešit kanalizaci v dané ulici je
možné podat žádost na spol. Vodovody a kanalizace Náchod a.s. o možnost financování a
následného provozování vybudované splaškové kanalizace v ul. Klopotovská v souladu se
Směrnicí č. S14/03/14. Takto město již řešilo kanalizaci v ul. Nábřežní a Železova louka.
V případě zájmu o realizaci kanalizace je třeba zadat zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení na kanalizaci v ul. Klopotovská.
Vyjádření OŽP: Z hlediska vodoprávního doporučujeme napojení nemovitostí v ul.
Klopotovská (s možností následného napojení ul. Lesní - přečerpávaní), protože jedině tak
bude do budoucna zajištěn soulad s platnými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že se
počítá s rekonstrukcí komunikace, dešťové kanalizace a ostatních sítí, by bylo vhodné a i
finančně výhodnější, vyřešit odkanalizování v dané lokalitě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur - silnice je v příšerném stavu, k rekonstrukci je potřeba přistoupit co
nejdříve. Vedoucí OMM, vedoucí ORM - začíná se projektovat, řeší se umístění chodníku, ST
- projektuje se celá trasa - ke Slavoňovu - Ing. Prouza - upřesnění - až na hranici okresu nad
Slavoňovem. Ing. Prouza - co odkanalizování z ul. Lesní - OMM - jedině přípojky. Diskuse k
časovému plnění - realizace - ST - odhad cca 2 až 3 roky. Poté odhlasováno navržené znění
usnesení.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 65-3720/21
RM souhlasí s rozšířením položky rozpočtu "Chodník do Klopotova - PD" o zpracování PD na
splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská a ukládá OMM zažádat o zpracování cenové nabídky firmu,
která již zpracovává PD na chodník a tu předložit ke schválení do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 65-3721/21
RM ukládá ST projednat připravovanou žádost o možnost financování a následného provozování
vybudované splaškové kanalizace v ul. Klopotovská s vedením společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod a.s. a výsledek jednání předložit do RM.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách
Identifikace:
Na ORM byl zaslán podnět (prosba) na řešení stavu komunikace ve Vrchovinách před č. p.
66. Majitel RD č. p. 66 přiložil i fotografie 1-4, na kterých je vidět stav komunikace, který
způsobuje znečišťování fasády jeho domu v případě deštivého počasí. MST navrhl toto místo
navštívit v rámci výjezdu RM 65.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhl výjezd radních na místo ve Vrchovinách, kde se radní seznámili se situací. Po návratu
diskutovali o možných řešeních. Shodli se v tom, že za současného stavu je možné realizovat
jen nějaké dočasné řešení, kompletně by to vyřešila investice do rekonstrukce místní
komunikace i chodníku, což je naprosto mimo finanční možnosti rozpočtu města na tento rok.
Největší problém spočívá v problematické niveletě komunikace a chodníku. Jak docílit toho,
aby u krajnice nezůstávaly po deštích kaluže vody? Bude třeba navrhnout řešení - v tomto
smyslu byl usnesením zadán úkol pro OMM.
K čl. 5/9
RM ukládá OMM zařadit opravu chodníků a silnice na městském pozemku p. p. č. 875/3 v k. ú.
Vrchoviny do zásobníku investičních akcí, ze kterého zastupitelé každoročně vybírají akce k
realizaci pro daný rok.
Bez usnesení
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 65-3722/21
RM ukládá OMM předložit do RM 67 návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č.
p. 66 ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/10 Lávka pro pěší pod zámkem
Identifikace:
Město má zpracovánu PD - Lávka pro pěší pod zámkem, bohužel se však nepodařilo získat
souhlas od vlastníka pozemku p. p. č. 1710 v k. ú. Nové Město nad Metují, na kterém by došlo
k trvalému záboru 4 m2 navrhovanou lávkou a k dočasnému záboru 414 m2 pro staveniště. S
projektantem Ing. Ivanem Šírem OMM hledalo alternativy řešení, které by se vyhnuly
zmiňovanému pozemku. Jako možná alternativa přichází v úvahu navrhnout levnější variantu
lávky, a to z ocelových nosníků a s dřevěnou pochůznou konstrukcí a s dřevěným zábradlím,
v užším provedení a mimo stávající opěry, které nesou původní lávku.
Odůvodnění:
Nabídková cena Ing. Ivana Šíra na zpracování PD na nové řešení lávky pro pěší pod zámkem
činí 217.800 Kč vč. DPH, z minulé PD použijí jen mapový podklad. Hrubý odhad nákladů na
ocelovou lávku s dřevěnými prvky (ocel bezúdržbová, výměna dříví po 15-20 letech) je cca 3,5
mil. Kč při šíři 2,5 m, při zúžení lávky na 1,2 - 1,5 m by byla cena ještě levnější, cca 2 mil. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur, vedoucí ORM, Ing. Prouza, ST, vedoucí OMM atd. Diskuse se týkala
možného provizoria, právních rizik při něm, stanovisek vlastníků sousedních pozemků,
způsobu a technického řešení a souvisejících cen. Nakonec radní odhlasovali usnesení ve
znění: "RM souhlasí, aby OMM zahájilo přípravu a projednávání s dotčenými vlastníky a se
státní památkovou péčí nové umístění lávky pro pěší pod zámkem v poloze mimo stávající
opěry, v užším provedení z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a ukládá OMM předložit
zpětnou vazbu z tohoto projednání do RM 67 vč. návrhu na odsouhlasení nové položky
rozpočtu na zpracování této PD a návrhu RO a schválení zadání zpracování této PD."
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 65-3723/21
RM souhlasí, aby OMM zahájilo přípravu a projednávání s dotčenými vlastníky a se státní
památkovou péčí nové umístění lávky pro pěší pod zámkem v poloze mimo stávající opěry, v užším
provedení z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a ukládá OMM předložit zpětnou vazbu z tohoto
projednání do RM 67 vč. návrhu na odsouhlasení nové položky rozpočtu na zpracování této PD a
návrhu RO a schválení zadání zpracování této PD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Vyhrazené parkovací stání v ul. Nádražní
Identifikace:
OMM předkládá opětovnou žádost pí [osobní údaj odstraněn] o přehodnocení rozhodnutí č.
RM 57-3281/21 a rozhodnutí č. RM 62-3556/21 a znovu povolení bezúplatného vyhrazeného
parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 z důvodu opatrovnictví vnuka p. [osobní údaj
odstraněn], který je vlastníkem průkazu ZTP/P. K žádosti předkládá nové vyjádření
psychologa.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů, vyjádření OSV a žádosti sousedů v samostatných přílohách.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST a MST - místo tam dosud bylo, v kontextu s aktuálním vyjádřením psychologa by souhlas
dali. Po diskusi ostatních radních bylo hlasováno o zamítnutí žádosti, jak doporučovaly
odborné útvary MěÚ vyjma OSV - 0 pro, 6 proti, 1 zdržel se. Poté bylo hlasováno o schválení
žádosti - 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 65-3724/21
RM souhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 pro
pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn]. Žadatelka zajistí vydání
rozhodnutí o zvláštním užívání na Oddělení dopravy a silničního hospodářství, obnovení dopravního
stanovení pro toto vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci
svislého dopravního značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadatelce [osobní údaj
odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání dvou (2) let od vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 PD - chodník propojující ul. T. G. Masaryka a park Březinky
Identifikace:
Na základě poptávky na zpracování PD na investiční akci "Chodník propojující ul. T. G.
Masaryka s parkem Březinky", předkládá OMM výběr projektanta. Z celkem 7 poptaných firem
OMM obdržel 4 omluvy z poptávky z kapacitních důvodů a 3 cenové nabídky, z nichž byla
nejnižší za 49.700 Kč vč. DPH od fy OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto.
Odůvodnění:
V rozpočtu na zpracování PD a realizaci stavby - Chodník propojující ul. TGM s parkem
Březinky je schválena částka ve výši 400 tis. Kč. ORM doporučuje RM schválit zadání
zpracování této PD uvedené firmě a schválit SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na několik dotazů Ing. Dostála, které se týkaly ceny zakázky a vítězné firmy, odpověděla
vedoucí ORM. Vedoucí OMM, vedoucí ORM a ST dále informovali o realizovaných akcích od
této firmy v našem městě.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 65-3725/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T. G. Masaryka s
parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566
01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za nabídkovou cenu 49.700 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/13 Uložení optické sítě na Žižkově náměstí
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, o uložení optické sítě v lokalitě na Žižkově náměstí a v ul. Černčická a části
ul. Husitská na pozemcích p. č. 154/1, 675/1, 675/2, 710/1, 710/8, 710/10, k. ú. Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - ve smlouvě je uvedeno, že si nebudou nárokovat zelený pás - jsme to schopni
smluvně zavázat, neudělají nám v tom zmatek při případné obnově? Připadá mu, že
podmínky jsou dost specifické a konkrétní. Jsou pak vymahatelné, pokud to vůbec podepíší?
OMM - jde o to, jestli chtějí nebo ne respektovat podmínky a pravidla města z pohledu kvality
díla. Ing. Dostál - poznámka p. Trojana - subdodávka - nebylo by pro nás zajímavé mít např.
nějaký rozsah? OMM - to, co myslel vedoucí TS je uvedeno v jeho vyjádření. Po delší složité
diskusi přítomných bylo nakonec usnesení odhlasováno ve znění dle původního návrhu.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 65-3726/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "KABELIZACE OPTICKOU
SÍTÍ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ " na pozemcích p. č. 154/1, 675/1, 675/2, 710/1, 710/8, 710/10, k. ú. Nové
Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GOLDWARE s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Uložení optické sítě v lokalitě Žižkova náměstí
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti N_SYS s.r.o., Krásnohorského 1748, 547 01 Náchod, o
uložení optické sítě v lokalitě na Žižkově náměstí a v ul. Černčická a části ul. Husitská na
pozemcích p. č. 675/1, 759/6, 759/5, 710/10, k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Firma N_SYS s.r.o. podala žádost o uložení optické sítě na základě informace, že v dané
lokalitě probíhá stavba SSKHK a byla pracovníky OMM upozorněna, že v dané lokalitě má
zájem realizovat stavbu optické sítě spol. GOLDWARE s.r.o. Navržená trasa firmou N_SYS
s.r.o. není zcela shodná s trasou fy GOLDWARE s.r.o., z tohoto důvodu navrhuje OMM
předběžně souhlasit se stavbou optické sítě firmy N_SYS s.r.o., ale za předpokladu, že bude
trasa optiky upravena, tak aby odpovídala trase fy GOLDWARE s.r.o. a ke stavbě optické sítě
bude docházet v časové i stavební koordinaci s firmou GOLDWARE s.r.o. a s dalšími firmami,
které budou mít zájem zde optickou síť uložit a to tak, že budou sítě uloženy v jednom výkopu
s minimálními odstupovými vzdálenostmi.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura ve věci optické sítě, zda jde v této lokalitě o 1. žádost, odpověděl vedoucí
OMM, že ano. Poté odhlasováno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 65-3727/21
RM souhlasí se záměrem uložení optické sítě firmy N_SYS s.r.o. v lokalitě na Žižkově náměstí, za
následujících podmínek:
navržená trasa optické sítě bude upravena podle trasy stavby firmy GOLDWARE s.r.o.
stavba optické sítě bude v časové i stavební koordinaci s firmou GOLDWARE s.r.o. a s dalšími
firmami, které mají zájem v této lokalitě ukládat optické sítě, tak, že budou sítě uloženy v jednom
výkopu s minimálními odstupovými vzdálenostmi.
před zahájením stavby optické sítě bude městu doložen souhlas investora stavby silnice II/308 Krčín
- Černčice
městu bude umožněna bezplatná přílož vedení VO a MR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Kulturní centrum Kino 70 - stavební program
Identifikace:
Na základě usnesení ZM 13 "ZM souhlasí se zastavením prací na přípravě investiční akce
Kino 70 dle dokončené „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem
etapizace provádění" zpracované firmou IRBOS s.r.o., Čestice a ukládá MST zahájit práce na
zpracování zadání pro vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci Kino 70 s důrazem na
zachování původního architektonického ztvárnění budovy Kina 70, s tím, že na zpracování
zadání bude poptána externí firma a soutěž bude provedena v souladu s podmínkami
soutěžního řádu ČKA. ZM zároveň bere na vědomí zmařenou investici ve výši cca 620 tis. Kč,
ke které došlo v souvislosti s tímto rozhodnutím ZM", byl poptán organizátor architektonické
soutěže “Kulturní centrum Kino 70". Příkazní smlouva byla podepsána s Ing. arch. MgA.
Davidem Mateáskem v září 2020. Od té doby probíhala ve spolupráci s pracovní skupinou
“Kino 70” příprava stavebního programu, který bude nedílnou součástí soutěžních podmínek
pro vyhlášení architektonické soutěže “Kulturní centrum Kina 70”. Stavební program popisuje
záměr města zrekonstruovat stávající objekt kina na multifunkční zařízení, které bude sloužit
pro vystoupení divadelních, pěveckých a hudebních uskupení a pro promítání filmů. Stavební
program je koncipován tak, aby nevygeneroval navýšení parkovacích míst oproti stávajícímu
stavu.
Odůvodnění:
Stavební program se stane součástí soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh
“Kulturní centrum Kino 70”. Kompletní soutěžní podmínky uvedené architektonické soutěže o
návrh bude posuzovat a dopracovávat porota této architektonické soutěže před odesláním ke
schválení na ČKA. Před odesláním soutěžních podmínek se však porota musí sejít na
ustavující schůzi a její složení, navržené organizátorem soutěže, musí být schváleno RM.
Předkládaný stavební program byl odsouhlasen na jednání pracovní skupiny "Kino 70" dne
11.05.2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - součástí stavebního programu je i finanční limit? ORM - bude řešeno v dalších
materiálech. MST - potvrdil, že v pracovní skupině bylo jednáno o ceně, jestli je reálná atd.
Ing. Maur - je tam mnoho subjektů, které budou mít přímou či nepřímou roli (jako uvedl Ing.
Němeček). Po krátké diskusi bylo odhlasováno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 65-3728/21
RM schvaluje stavební program “Kulturní centrum Kino 70" v Novém Městě nad Metují, ve znění
přílohy k tomuto bodu, který bude součástí soutěžních podmínek architektonické soutěže.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 65-3729/21
RM schvaluje porotu architektonické soutěže o návrh “Kulturní centrum Kino 70” v tomto
navrženém složení: závislí členové poroty: Ing. Libor Hovorka - místostarosta, Mgr. A. Vít Lukas městský architekt, náhradník poroty: p. Petr Hable; a nezávislí členové poroty: Ing. arch. Miroslav
Cikán, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph. D., Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, MgA. Ondřej Císler.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Náhradní výsadby dřevin
Identifikace:
Bod předložený do jednání RM 65 na základě žádosti Ing. Dostála. Týká se problematiky
náhradních výsadeb dřevin ve veřejném prostoru města a jejich druhové skladby s cílem
nalezení koncepčního řešení se zapojením zainteresovaných odborných útvarů a externího
odborného poradenství. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Z uvedeného podnětu Ing. Dostála vyplývá, že KŽP, jejímž je předsedou, vnímá problematiku
náhradních výsadeb jako velmi komplikovanou. Ukazuje se v praxi, že se na tom zásadně
podílí střet plánované činnosti v odstraňování stávající vegetace, nenadále bezpečnostní
požadavky, případně požadavky soukromých investorů v této věci apod. Dalším
problematickým faktorem jsou velmi omezené možnosti umísťování nových náhradních
výsadeb a složitost ve vlastnických poměrech, kolize s ochrannými pásmy apod. Tento okruh
bodů by bylo vhodné ucelit a vytvořit dlouhodobě fungující a mezioborově využitelný podklad.
K tomu bude třeba spolupráce všech zainteresovaných odborných útvarů a externího
poradenství.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - pokud nejsou dotazy a všichni radní souhlasí, tak jen připomněl, že město nemá
v současnosti materiál, podle kterého by OŽP a TS pracovaly v otázkách náhradní výsadby a
druhové skladby těchto výsadeb. Externím odborným zpracovatelem bude Ing. Dostál. Poté
radní navržené znění odhlasovali.
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K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 65-3730/21
RM pověřuje KŽP ve spolupráci s OŽP, TS a s využitím externího odborného poradenství,
specifikováním parametrů a podoby nástroje, který bude sloužit jako koncepční komplexní podklad
k řešení problematiky náhradních výsadeb dřevin ve veřejném prostoru města.
Odpovídá: OŽP, Provede: OSÚ, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Zjednosměrnění ulic - podnět Komise dopravní
Identifikace:
Dne 23.09.2020 se sešla ke svému 10. jednání Komise dopravní. Komise dopravní navrhuje
realizovat 2. etapu zjednosměrňování ulic v Novém Městě nad Metují v souladu s Dopravní
studií v klidu, jak jí bylo uloženo RM takto:
1. zjednosměrnit ulici Na Výsluní v opačném směru, než je navrhováno v opatření F4
Koncepce dopravy v klidu, tzn. ve směru od ulice Slunečná k ulici Československé armády.
2. zjednosměrnit ulici Pod Vodojemem v souladu s opatřením F5 Koncepce dopravy v klidu ve
směru od ulice Družební k ulici Československé armády.
3. zjednosměrnit ulici V Aleji ve směru od ulice Československé armády k ulici Leštinská
4. zjednosměrnit ulici Třešňová ve směru od ulice Leštinská k ulici Československé armády.
Zápis z 10. jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Tato záležitost byla projednávána již na RM 49 (dne 05.10.2020), která přijala toto usnesení:
"RM projednala návrhy Komise dopravní na zjednosměrnění ulic: Na Výsluní, Pod
Vodojemem, V Aleji a Třešňová. RM zařazuje tento podnět do výjezdu RM 50 přímo na místa
navrhovaných změn." K výjezdu ale nedošlo z důvodu koronaviru a termín plnění usnesení byl
proto několikrát posunut. Nyní je tedy tato záležitost zařazena do výjezdu RM 65 s tím, že RM
posoudí návrhy na zjednosměrnění ulic Na Výsluní, Pod Vodojemem, V Aleji a Třešňová a
přijme pak k tomu konkrétní usnesení.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM k návrhům na podzim 2020:
1. zjednosměrnit ulici Na Výsluní v opačném směru, než je navrhováno v opatření F4
Koncepce dopravy v klidu - tj. zjednosměrnění ve směru od ulice Slunečná k ulici
Československé armády. OMM toto nedoporučuje - doporučuje vzhledem k návaznosti na
navrhované zjednosměrnění ul. V Aleji zachovat směr dle koncepce dopravy v klidu, tj. od ul.
Československé armády k ul. Slunečná. Také z důvodu bezproblémového výjezdu z ul.
Družební. Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ - 25.000 Kč vč. DPH. Zároveň
OMM dává k úvaze se touto ulicí případně v současné době ještě nezabývat, a to z důvodu
projednávaného rozvojového území na Výsluní a nové lokality František - Dubinky.
2. zjednosměrnit ulici Pod Vodojemem v souladu s opatřením F5 Koncepce dopravy v klidu ve
směru od ulice Družební k ulici Československé armády - souhlasí s návrhem. Předpokládané
náklady na nákup a instalaci DZ - 25.000 Kč vč. DPH.
3. zjednosměrnit ulici V Aleji ve směru od ulice Československé armády k ulici Leštinská souhlasí s návrhem. Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ jsou 70.000-80.000 Kč
vč. DPH.
4. zjednosměrnit ulici Třešňová ve směru od ulice Leštinská k ulici Československé armády souhlasí s návrhem. Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ jsou 90.000-100.000 Kč
vč. DPH.
Celkově se jedná o desítky nových dopravních značek jako je Jednosměrný provoz, Zákaz
vjezdu všech vozidel, Zákaz odbočování vpravo, vlevo, Přikázaný směr jízdy vpravo, vlevo,
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případně doplnit navíc o DZ obousměrný provoz cyklistů v jednosměrce. Na to bude třeba
myslet při navrhování a schvalování položek v rozpočtu na rok 2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Proběhl výjezd radních do uvedených ulic, kde je navrženo jejich zjednosměrnění. Za účasti
OMM, MP s využitím mapových podkladů byla namístě vyhodnocena současná situace a
možné varianty řešení. Radní shodně konstatovali velkou neukázněnost občanů, kteří parkují
v daných ulicích naprosto mimo daná pravidla silničního provozu. Stojí na chodnících, které
tím čím dál více poškozují, neparkují na svých pozemcích za plotem, mnohdy ani ne v
garážích, které mají, není dodržena povinná průjezdní šířka, stojí i v protisměru. Dokud se
budou takto chovat, nebude zde pořádek a provoz bude nebezpečný i pro chodce, protože
často nejde po chodníku ani projít. Pokud by měla zasahovat MP, nemohla by dělat vůbec nic
jiného. Bohužel, tento stav se vyskytuje i v jiných částech města a o to těžší je jít cestou
represe a pokut. Po návratu na jednání RM byly podrobně diskutovány a prezentovány
původní návrhy a to, co by nakonec mělo být rozhodováno. Z této diskuse a hlasování u
jednotlivých navrhovaných ulic nakonec vyplynulo pouze 1 souhrnné usnesení, které bylo
schváleno hlasováním - 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Hlasování u jednotlivých ulic:
1. zjednosměrnit ulici Na Výsluní dle navrženého opatření F4 Koncepce dopravy v klidu, tzn.
ve směru od ulice Slunečná k ulici Československé armády - hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1
zdržel se.
2. zjednosměrnit ulici Pod Vodojemem v opačném směru, než je v opatření F5 Koncepce
dopravy v klidu ve směru od ulice Družební k ulici Československé armády - hlasováno - 2
pro, 2 proti, 3 zdržel se - zůstane současný stav, tzn. obousměrný provoz.
3. ulici V Aleji ve směru od ulice Československé armády k ulici Leštinská - zachovat
obousměrný provoz s tím, že v úseku od ul. Leštinská po odbočku ul. U Lesa - umístit 4
DZ Zákaz zastavení - hlasováno - 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se - bylo přijato. (Pozn.: Před tím
ještě bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Dostála (kratší varianta) - pouze 2 DZ - 2 pro, 0 proti, 5
zdržel se - nebylo přijato.)
4. zjednosměrnit ulici Třešňová ve směru od ulice Leštinská k ulici Československé armády hlasováno - 0 pro, 5 proti, 2 zdržel se - zůstává současný stav, tj. obousměrný provoz.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 65-3731/21
RM souhlasí se zjednosměrněním ulice Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná směrem k ulici
Československé armády. Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat jako obousměrné. Do ulice V
Aleji mezi ulicemi Leštinská a U Lesa doplnit dopravní značení "Zákaz zastavení" v obou směrech.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 BD Metuj
Identifikace:
Dne 12.05.2021 se uskutečnil pracovní seminář ZM týkající se výstupů studie využití BD Metuj
s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na nebytové a bytové prostory vč. řešení
parkovacího stání. V rámci obsáhlé diskuse padlo několik bodů k dalšímu projednání v RM.
1. Projednat požadovaný stupeň projektové přípravy v rámci přípravy veřejné zakázky.
- dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS);
- dokumentace pro provedení stavby (DPS)
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2. Zda je vhodné pro město využít dotační prostředky na 1 podlaží, dle svazujících dotačních
podmínek MMR podprogram 117D0640 Podporované byty 2020 s dobou udržitelnosti projektu
20 let.
3. Projednat další dotace na energeticky úspornou budovu.
4. Projednat navrženou skladbu, velikost bytů.
V navržené studii po několika předchozích jednáních je navrženo celkem 19 bytů, 16 bytů do
50 m2 a 3 byty nad 50 m2. Vzniknou také nebytové, komerční prostory v přízemí. Parkovacích
míst 27 vč. uvnitř objektu. Z toho 6 stání pro ZTP a 21 běžných parkovacích míst.
Odůvodnění:
OMM k této problematice svolal schůzku za účasti vedení města a odborných útvarů na dne
20.05.2021.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST - je třeba dále jednat o tom, co vzešlo ze semináře. Uvedl,
že je těžké věci někam posouvat, když to, co už legálně prošlo jednáním komisí a RM, je
některými radními najednou zase zpochybněno. Je to těžká situace a zdá se, že někteří
zastupitelé prostě nebudou souhlasit s ničím. Chápe to u těch, kteří hlasovali proti koupi
objektu, ale u těch, kteří hlasovali pro koupi, jejich postoje nechápe. Ing. Maur - kriticky se
vyjádřil k vystoupení projektantů na semináři, bylo to nepřesvědčivé. Velice důležitá je cena umí si představit, že dojde např. k jejímu navýšení oproti předpokladu o 10 až 15 %, stále ale
není jasné, kolik to bude nakonec stát. Ing. Němeček - i když pro zakoupení nehlasoval, tak
nyní je pro rekonstrukci, ale je nutné posoudit varianty, tj. zda poslední patro realizovat s
pomocí dotace, což znamená dlouholeté omezení - viz podmínky dotace, nebo tam vybudovat
za peníze města standardní byty. Rovněž je zde otázka dotace na zateplení. ST reagoval, že
k těmto otázkám jsou již zadány úkoly s tím, že na RM 67 (dne 14.06.2021), která je poslední
RM před ZM 19, bude předloženo doporučení, jak tyto věci pojmout. Na to navázala další
podrobná diskuse přítomných o tom, co by ještě v PD mělo být řešeno, co by to mělo stát atd.
Jednotlivě se vyjadřovali ke svým prioritám - viz startovací byty pro mladé, vybudování bytů
spíše bez dotace MMR na seniorské byty atp. Shoda panovala v tom, že finálně musí
rozhodnout červnové ZM 19.
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 65-3732/21
RM ukládá ST, MST a OMM projednat v rámci Studie BD Metuj v ul. Klosova tato témata: optimální
rozsah projektové přípravy v rámci přípravy veřejné zakázky, smysluplnost využití dotační podpory
od MMR ČR na bezbariérové byty, skladbu velikosti bytů z pohledu potřeb města a možnost získat
dotaci na úsporu energií - zateplení.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/19 Výjezd RM 64
Identifikace:
Do programu RM 65 je na úvod zařazena 2. část plánovaného výjezdu radních do terénu, a to
za účelem bližšího seznámení se s problematikou, kterou RM řeší či bude řešit v dohledné
době. Do výjezdu jsou zařazeny jak podněty odborných útvarů, tak i podněty radních. Na
podzim se výjezd radních nemohl z důvodu nouzového stavu uskutečnit, takže jsou k výjezdu
předloženy i tyto návrhy. Podrobnosti viz souhrn a časový harmonogram výjezdu v příloze
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pokračování výjezdu, jehož 1. část proběhla na RM 64 a z důvodu velkého množství míst
navržených k návštěvě radních, bylo rozhodnuto o 2 výjezdech, tj. i v této RM 65.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Z plánovaného harmonogramu proběhl výjezd radních celkem na 4 místa, 5. záležitost, která
se týkala provizorní cesty vybudované p. [osobní údaj odstraněn] bez povolení přes soukromé
pozemky a pozemek města, byla z důvodu problematického terénu prezentována po návratu
na prezentaci fotografií, které pořídil vedoucí OMP. Dvě místa byla po návratu na radnici
řešena v samostatných bodech 5/9 a 5/17 a byla k nim přijata usnesení. V rámci tohoto bodu
pak byla projednána zbylá 3 místa.
1/ Lokalita sídliště Luštinec - na místě byla ARCH prezentována studie z roku 2017,
zpracovaná pro pozemky, které zde město získalo od státu. Prioritou jakýchkoliv budoucích
úprav bude jejich prokazatelná veřejná prospěšnost. Vedoucí OMM upozornil i na zpracování
návrhů dalších parkovacích míst. Další částí lokality pak prováděl Ing. Dostál, upozornil na
nedobrý stav zeleně, nevhodnost některých stromů, nedostatky na komunikacích (nevhodné
parkování v ul. U Zvonice), špatný stav chodníčků v zelených plochách, zastaralé prvky
herního vybavení pro děti, chybějící prvky atd. Z toho podle něj vyplývá nutnost přikročit k celé
lokalitě koncepčně, tzn. např. zpracováním studie revitalizace veřejného prostoru. Po návratu
v rámci diskuse Ing. Dostál navrhnul usnesení: "RM ukládá OMM prověřit možnost využití
dotace pro regeneraci sídliště Luštinec." Hlasováno - 6 pro, 0 proti 1 zdržel se. Termín do dne
14.06.2021.
2/ Železova louka - na místě radní seznámil s podrobnostmi vedoucí OŽP, který zároveň
odpověděl na dotazy radních. Ty se týkaly možnosti řešení rekultivace skládky (jde o 1,6 ha
plochy), s tím souvisejícího způsobu řešení, povinností a finančních nákladů, monitoringu,
možnosti nového rozhodnutí KÚ KHK, které by nahradilo to z Okresního úřadu. Radní
hlasovali o usnesení ve znění: "RM bere na vědomí informace podané OŽP k situaci ve věci
skládky na Železově louce" - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3/ Provizorní cesta vybudovaná p. [osobní údaj odstraněn] - vzhledem k rozbahněnosti celé
lokality byla vedoucím OMP celá trasa projita a pořízena aktuální fotodokumentace. V
uvedené trase má město pouze 1 pozemek, na kterém úpravy proběhly. Ze strany odborných
útvarů nebyly shledány důvody ke vznesení nějakého podnětu na OVRR. V diskusi ale někteří
radní uvedli, že postup, kdy bez souhlasu vlastníka dojde někým k zásahu do jeho pozemku,
je neslušný a na to by daná osoba měla být upozorněna. Na základě toho bylo navrženo
usnesení ve smyslu připravit a odeslat dopis z OMP s příslušným upozorněním. Hlasováno - 6
pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 65-3733/21
RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto lokalit: Sídliště Luštinec;
Železova louka - bývalá skládka; stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách; zjednosměrnění
ulic Na Výsluní, Pod Vodojemem, V Aleji a Třešňová a Provizorní cesta vybudovaná neoprávněně
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přes soukromé pozemky a pozemek města p. [osobní údaj odstraněn].
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 65-3734/21
RM ukládá OMM prověřit možnost využití dotace pro regeneraci sídliště Luštinec.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 65-3735/21
RM bere na vědomí informace podané OŽP k situaci ve věci skládky na Železově louce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 65-3736/21
RM ukládá OMM zaslat dopis p. [osobní údaj odstraněn], který neoprávněně provedl terénní úpravy
provizorní cesty přes soukromé pozemky a pozemek města, a to bez souhlasu jejich vlastníků s tím,
že je takové jednání v rozporu jak s právními předpisy, tak se slušností.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Ul. Kasárenská – přečíslování
Identifikace:
Bod předložený MST až přímo na jednání RM. V souvislosti s projednáváním Urbanistickoarchitektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují je třeba řešit
problematiku ul. Kasárenská. Navrženo usnesení: "RM ukládá Komisi dopravní opětovně
projednat přečíslování komunikací ve městě tak, aby ul. Kasárenská zůstala místní
komunikací."
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
MST - byla to 1 z připomínek, kterou je nyní třeba řešit. Původně je totiž ul. Kasárenská
určena jako průjezdní směrem na František a Přibyslav, což je ale v rozporu s pojetím návrhu
využití v Urbanisticko-architektonické studii areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují.
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 65-3737/21
RM ukládá Komisi dopravní opětovně projednat přečíslování komunikací ve městě tak, aby ul.
Kasárenská zůstala místní komunikací.
Odpovídá: OVV, Provede: MST, Termín: 14.06.2021
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 Informace o mimořádné dotaci z MPSV
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza informuje o přidělení mimořádné dotace na mimořádné finanční
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislostí s epidemií COVID-19 za období
říjen 2020 až únor 2021 a žádá o souhlas s vyplacením této odměny ředitelce MSSS Oáza.
Odůvodnění:
MPSV vyhlásilo dotační řízení na mimořádné ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách
(viz příloha tohoto bodu), MSSS Oáza požádalo o tuto dotaci a rozhodnutím byla dotace
přidělena zaměstnancům vč. paní ředitelky. Viz i bod 2/6.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 65-3738/21
RM souhlasí s vyplacením odměny ředitelce MSSS Oáza Mgr. Janě Balcarové, která jí byla
přidělena rozhodnutím MPSV v rámci dotačního řízení na mimořádné finanční ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 za období říjen 2020 až únor
2021, viz příloha tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Navýšení § 6320 - pojištění majetku - RO
Identifikace:
RM 59 dne 22.02.2021 projednala problematiku pojištění majetku města a schválila 2 smlouvy
na poradenskou a konzultační činnost, jejímž výsledkem bude zpracování pojistně technické
části zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na pojištění města a jeho PO v souhrnné
částce 33.800 Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet města se zadáním této zakázky neuvažoval,
předkládá OF návrh na navýšení rozpočtu § 6320 - pojištění majetku. Navýšení rozpočtu bude
pokryto z nedočerpané položky na vratky nevyčerpaných dotací (§ 6402).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 65-3739/21
RM schvaluje RO - navýšení § 6320 - pojištění majetku o 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 05.05.2021 s rozhodnutím o umístění na 2 uvolněná místa na Domově pro seniory
Oáza ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Viz Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021 v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 65-3740/21
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 05.05.2021 s návrhem
na obsazení 2 míst v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují,
vše ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Aktualizace přílohy 3. a 4. Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace příloh Organizačního řádu. V příloze č. 3 jsou doplněny další
činnosti Odboru sociálních věcí a Oddělní sociální prevence. V příloze č. 4 je změněn zástup
za vedoucí Oddělení správy nemovitostí z důvodu personálních změn na oddělení.
Odůvodnění: Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád
obecního úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 65-3741/21
RM schvaluje Přílohu č. 3 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 24.05.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 65-3742/21
RM schvaluje Přílohu č. 4 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 24.05.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
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:
Na závěr článku Rozvoj předložil k diskusi několik podnětů Ing. Maur. Vzhledem k tomu, že
šlo o záležitosti předložené až přímo na RM, ke kterým nebyla přijata žádná usnesení, jsou
zařazeny do článku "Diskuse", v jehož rámci zazněly ještě další podněty:
- viadukt v Krčíně u nádraží - stále tam ze země trčí nějaké kabely. ST - vlastník by to měl v
současné době konečně řešit.
- rekonstrukce jižní a západní Zadomí - termíny - MST chodí na kontrolní dny a mělo by se to
stihnout dle daných termínů ve smlouvách. Na západním Zadomí ale budou vícepráce - viz
kobky CETIN(u) - odkrývá se stěna hradby - snižování nivelety komunikace - jsou to
komplikace, ale do konce června by se to mělo stihnout. Na jižním Zadomí to dělá stejná firma
ve stejném termínu, nyní se čeká na dodání desek a kované zábradlí na schodišti.
- rekonstrukce povrchu výjezdu u Zázvorky před č. p. 14, nebyl zde termín provedení oprav do
půlky května? MST - ŘSD soutěží zhotovitele - udělali zatím jen provizorní urgentní opravu nová soutěž - až budou mít smlouvu, tak snad červenec realizace.
- oprava v ul. Družební - budou v ní ještě dále pokračovat? ST - mají tam udělat nástřik. Ing.
Maur - termín víme? ST - nevíme, ale zjistíme a oznámíme.
- dotaz k semaforu - je tam neustále měněn časový interval - "mrtvá" pauza je nyní více jak
minutu, komplikuje to provoz a dělají se nesmyslné kolony. Navíc každou chvíli časovače
nejdou. Jestli to má možnost MP zkontrolovat, bylo by to dobré. ST to přislíbil prověřit.
MST - přednesl informace z jednání na ŘSD s projektantem a památkáři ve věci silnice a
chodníku z náměstí Republiky na Husovo náměstí - trvá problém s povrchem silnice. Chodník
s památkáři dořešíme, ale silnice - tj. problém - ŘSD trvá na asfaltu (minivibrace menší než při
kostkách) a památkáři - kostky. Chceme pozvat zpracovatele posudku pro toto území, zda by
upravil stanovisko tak, aby tam byly kostky. Zároveň hledáme, zda při kostkách jde vymyslet
tlumení vibrací. Ing. Prouza - připomněl, že kostky jsou podmíněny úplným vyloučením těžké
dopravy. MST - řeší se otázka uložení dlažby do jiného materiálu než do betonu. Bohužel, vše
jde na svět moc komplikovaně. Ing. Maur - proč není z jednání pořízen zápis? Zápis by se měl
vždy pořizovat a všemi podepsat. Město by ho mělo pořizovat, když tu schůzku iniciovalo. ST dobře, uděláme záznam z jednání, který pak osobně pošle hejtmanovi KHK.
MST dále podal radním informace ke kamennému mostu ve Vrchovinách - proběhlo jednání
se zástupci OV Vrchoviny, p. [osobní údaj odstraněn] a projektantem se snahou nalézt
společné řešení. Nakonec bylo ze strany OV Vrchoviny i ze strany p. [osobní údaj odstraněn]
akceptováno a odsouhlaseno, že se může začít projektovat. Budeme doufat, že tomu tak
skutečně bude, když to na 2 dotazy opakovaně všichni potvrdili. MST - při jednání o
kamenném mostu ve Vrchovinách se obrátila na MST předsedkyně OV Vrchoviny paní Mgr.
Rydlová s tím, že pozemky, do kterých byly uloženy kabely pro meteorologická zařízení do
Vrchovin směrem na Branku, nebyly uvedeny do původního stavu. Bylo prověřeno, že
pozemky zatím nebyly přebrány. Je třeba tomu věnovat pozornost.
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Ing. Prouza - obrátil se na něho zastupitel p. Jiří Hladík - rekonstrukce v ul. Černčická - včera
(tj. dne 16.05.2021) začali bagrovat v místě, kde na pozemku města vznikla terénní terasa, p.
Hladík přišel s nápadem, že by se v tom prostoru mohl udělat chodník - viz fotodokumentace.
ST - prohlédne si to při kontrolním dnu přímo na místě.
Konec jednání RM 65 v 19:43 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 65 vyhotoven dne:

20. května 2021

Zápis z RM 65 vypraven dne:

20. května 2021

Zápis z RM 65 zveřejněn dne:

20. května 2021
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