Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 83 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 24.01.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

18:56

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

18:56

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:56

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:56

on-line

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:56

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:56

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:56

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

18:56

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

18:56

Plná

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:12

Částečná

11

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:12

13:21

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:14

18:00

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:23

16:23

Částečná

14

Ing. Ondřej Hanka

vedoucí OŽP (OVRR)

16:25

17:56

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 24.01.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2022

2/2

Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání

2/3

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"

2/4

Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"

2/5

Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí“

2/6

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

2/7

Žádost MK - Lampionový průvod s ohňostrojem

2/8

Poděkování za spolupráci - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.

2/9

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - "ZŠ Komenského"

3.

Majetkoprávní úkony

4.

Správa nemovitostí

4/1

Zápis ze 177. zasedání Bytové komise ze dne 12.01.2022

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města

4/4

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

5.

Rozvoj

5/1

Pozemek p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost o souhlas s
využitím pro dopravní obsluhu, projednání pozastavené směny

5/2

Žádost o možnost využití parkování na městské komunikaci pro budoucí
kancelář autoškoly v č. p. 330 a 405 v ul. Nerudova

5/3

Rezidence Pod Hradbami - parkování

5/4

Žádost o vyjádření k PD „Nástavba garáže Smetanova ul. 334“

5/5

VZ - Aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad
Metují
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5/6

Vyhrazené parkovací stání Na Bořetíně

5/7

Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ SPARTAK

5/8

Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ Sport pro všechny

5/9

Řízení investičních projektů - doplnění požadavků RM

5/10

Poškození stromořadí a keřů podél cesty Krčín - Nahořany

5/11

Souhrn podnětů radního Ing. Maura

6.

Finance

6/1

Rozpočet sociálního fondu 2022 - návrh

6/2

Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti s Komerční bankou, a.s.

6/3

PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2020

7.

Různé

7/1

Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2022

7/2

Žádost o udělení výjimky k umístění v Domově pro seniory Oáza

7/3

Zpráva o stížnostech za rok 2021

8.

Diskuse

8/1

Odstranění plotů a otevření bran podél ulice Kasárenská
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 69-3952/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Dětský silvestr 2021

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení krytého pódia, 2 stánků, rozmístění odpadkových košů, vytyčení
prostoru a dohled nad připojením k elektrické energii na akci "Dětský silvestr 2021",
která se uskuteční dne 31.12.2021 od 15:00 do 17:00 hodin na vyvýšené ploše
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami", a dále zajistit následný úklid Husova
náměstí po skončení akce.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Akce zrušena

Číslo úkolu:

RM 79-4408/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad
Metují“

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - "Dopravní napojení lokality
Dubinky, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
HIGHWAY DESING, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351,
kterým je upraven termín dodání uvedené PD, s termínem odevzdání v 03/2022, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4398/21

Název:

Akce Cykloregion V. Moravce - Lesem Obora

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší
a cyklisty lesem Obora - DSP do dotačního programu Královéhradeckého kraje
22RRDU2 Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost odeslána.

Termín plnění: 17.01.2022
Splněno: 18.01.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 11.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 76-4317/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad
Metují" (ul. U Lípy) - SOPPS

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
696/39 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
"Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují" (ul. U Lípy) mezi
městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 18.01.2022: Splněno.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 18.01.2022
Původní plnění: 29.11.2021

Plnění ke dni 05.01.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva prozatím
nebyla druhou stranou podepsána a vrácena městu.
Plnění ke dni 07.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva prozatím
nebyla druhou stranou podepsána a vrácena městu.
Plnění ke dni 24.11.2021: Žádost o posun termínu. Smlouva prozatím nebyla druhou
stranou podepsána a vrácena městu.

Číslo úkolu:

RM 82-4533/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

Zadání:

ukládá
OF zpracovat ve spolupráci s HS odhad navýšení výdajů za elektrickou energii pro
město a PO pro rok 2022.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Radním rozesláno mailem.

Číslo úkolu:

RM 82-4532/22

Název:

Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

Zadání:

ukládá
ředitelům PO uzavřít Smlouvy na dodávku energií se společností ČEZ Prodej, a.s., se
sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433, uzavřené podle příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, a to ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

všichni ředitelé PO byli informováni a vyzváni k podpisům příslušných smluv

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 18.01.2022

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 13.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 82-4530/22

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

Zadání:

schvaluje
Smlouvu na dodávku energií mezi městem Nové Město nad Metují, se sídlem
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a společností
ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433,
uzavřenou podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., v režimu jednacího
řízení bez uveřejnění, a to ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem. Nové Město nad Metují je oprávněno vypovědět s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a to bez jakýchkoliv sankcí uplatněných ze strany ČEZ Prodej, a.s.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

podpis smlouvy zajištěn

Číslo úkolu:

RM 82-4526/22

Název:

Úprava platu ředitelky MSSS Oáza

Zadání:

schvaluje
nový platový výměr ředitelce Městského střediska sociálních služeb OÁZA s platností
ode dne 01.01.2022, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Platový výměr předán k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 82-4524/22

Název:

Plán financování obnovy kanalizace vlastníka

Zadání:

schvaluje
Plán financování obnovy Kanalizace Vrchoviny pro období let 2021-2030 ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 82-4522/22

Název:

Ukončení nájemních smluv v nebytových prostorech č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OSN zajistit v průběhu ledna 2022 odeslání písemných výpovědí s 3 měsíční
výpovědní lhůtou nájemcům nebytových prostor č. p. 142 v ul. Nerudova, tj.
provozovna autoškoly a Pivotéka U Chromýho Ptáka.

Termín plnění: 11.01.2022
Splněno: 13.01.2022

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 13.01.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Zodpovědný: Tichý Petr
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Založeno:

13.01.2022

Termín plnění: 31.01.2022
Původní plnění: 24.01.2022

Plnění úkolu:

17.01.2022
Výpovědi budou odeslány do konce ledna 2022

Číslo úkolu:

RM 82-4520/22

Název:

Informace MST o jednání vedení města ve věci směny pozemků

Zadání:

ukládá
OMM zadat v co nejkratší době zpracování znaleckých posudků na ocenění
směňovaných nemovitostí, tj. st. p. č. 306, p. p. č. 383 a st. p. č. 493 (jehož součástí
je stavba č. p. 201) v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Plnění z 18.1.2022: Po dohodě s vedením města bude znalecký posudek zadán
ihned poté, co se advokát Hojných vyjádří k existenci předkupního práva váznoucího
na pozemcích Hojných. Advokát se má vyjádřit do 21.1.2022.

Číslo úkolu:

RM 82-4515/22

Název:

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

Zadání:

schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2022, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 82-4513/22

Název:

Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z. s. - čerpání dotace na rok 2022

Zadání:

schvaluje
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku Stepík Nové Město nad
Metují, z. s., ve výši 50 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 07.02.2022
Původní plnění: 24.01.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 13.01.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4492/21

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Název:

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

Zadání:

schvaluje
ve znění příloh k tomuto bodu nové platové výměry ředitelům příspěvkových
organizací (Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové
Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město nad Metují) s platností ode dne
01.01.2022, pokud vláda nerozhodne jinak. RM pověřuje ST podpisem těchto
platových výměrů.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Platový výměr ředitelky MSSS Oáza předán k podpisu. Ostatní platové výměry
zůstaly, z důvodu změny nařízení vlády, zachovány v původním znění.

Číslo úkolu:

RM 81-4488/21

Název:

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - dodatek č. 5 ke
smlouvě o dílo

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci
„Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“, která
je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o.,
Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
kterým se celková cena díla navyšuje o částku 21.000,00 Kč vč. DPH, celková cena
díla tak činí 365.850,00 Kč vč. DPH, zároveň je tento dodatek doplněn o inflační
doložku a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4484/21

Název:

Smlouva o spolupráci - Živičný kryt v ul. Stavební

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o spolupráci na realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební, úsek za areálem
TS - PD“ mezi městem Nové Město nad Metují a spoluvlastníky pozemku p. p. č.
670/8 v k. ú. Krčín, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 13.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 18.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4483/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Nájemní smlouva na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.

Zadání:

schvaluje
Nájemní smlouvu č. 2647012821 na část pozemků p. č. 2176/20 o výměře 33,0 m2 a
p. č. 2176/33 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují na období od
zahájení stavby na částech výše uvedených pozemků do uskutečnění jejich odkupu
za celkovou částku 6171 Kč/rok vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a
společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, nájemní smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 81-4474/21

Název:

Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně

Zadání:

schvaluje
nové znění vzorové Smlouvy o ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje,
549 01 Nové Město nad Metují, dle kterého budou smlouvy ode dne 01.01.2022
uzavírány, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 81-4473/21

Název:

Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně

Zadání:

schvaluje
zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje, 549 01 Nové
Město nad Metují, ze současných 90 Kč/den na 120 Kč/den, a to s platností ode dne
01.01.2022.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 81-4472/21

Název:

Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkající se určení předpokládané ceny
pronájmu pro rok 2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 18.01.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Zodpovědný: Tichý Petr
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Založeno:

16.12.2021

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 17.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 81-4466/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
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
stanovenou dle znaleckého posudku č. 138-138/2021 ze dne 12.11.2021
zpracovaného fy Pražská znalecká kancelář s.r.o. z Prahy, ve výši 770 Kč + DPH v
zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení
GP), ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 20.12.2021.

Číslo úkolu:

RM 81-4465/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008867/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.
452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) dle
situačního náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu stanovenou dle znaleckého
posudku č. 139-139/2021 ze dne 18.11.2021 zpracovaného fy Pražská znalecká
kancelář s.r.o. z Prahy, ve výši 39.030 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah
věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto
bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 20.12.2021.

Zodpovědný: Plšek Petr

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 23.12.2021

Zodpovědný: Plšek Petr

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 23.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 81-4463/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

Zadání:

schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2022,
pokud vláda nerozhodne jinak. RM pověřuje ST podpisem platových výměrů dle
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 19.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Žádost o prodloužení termínu plnění. Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dne
29.12.2021, bude do RM 82 předložena ke schválení nová úprava platů ředitelů škol
a školských zařízení.
Číslo úkolu:

RM 81-4461/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního
projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 28 304 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 9 žáků, a to v období ode dne
01.01.2022 do dne 30.06.2022.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4370/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 vč. změnového listu č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, který mění celkovou cenu díla z původní ceny 3.003.404,74 Kč vč. DPH na
cenu 2.911.852,10 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

18.01.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Dodatek č. 2 nebyl prozatím
podepsán ze strany firmy MATEX HK s.r.o.

Termín plnění: 17.01.2022
Splněno: 13.01.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 21.03.2022
Původní plnění: 24.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 75-4234/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost o dorovnání příspěvku MSSS Oáza

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 435x - MSSS Oáza - příspěvek města o částku 525 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem v rámci § 435x - MSSS Oáza ze schválené rezervy ve výši
500 tis. Kč a z § 6409 - rezervy na investiční a neinvestiční výdaje ve výši 25 tis. Kč.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 24.01.2022
Splněno: 12.01.2022
Původní plnění: 16.11.2020
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:20 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
bez bodu
4.
Správa nemovitostí
13:20 - 13:30 OMM
5.
Rozvoj
13:30 - 15:45 OMM
6.
Finance
15:45 - 16:00 OF
7.
Různé
16:00 - 16:20
8.
Diskuse
16:20 - ??
Odůvodnění: Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 83-4534/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 83:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 24.01.2022

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

Školství, kultura a sport
Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2022
Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"
Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí“

2/6
2/7
2/8
2/9

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Žádost MK - Lampionový průvod s ohňostrojem
Poděkování za spolupráci - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - "ZŠ Komenského"

3.

Majetkoprávní úkony

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

Správa nemovitostí
Zápis ze 177. zasedání Bytové komise ze dne 12.01.2022
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města
Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

5.
5/1

Rozvoj
Pozemek p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost o souhlas s využitím
pro dopravní obsluhu, projednání pozastavené směny
Žádost o možnost využití parkování na městské komunikaci pro budoucí kancelář autoškoly
v č. p. 330 a 405 v ul. Nerudova
Rezidence Pod Hradbami - parkování

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

Žádost o vyjádření k PD „Nástavba garáže Smetanova ul. 334“
VZ - Aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad Metují
Vyhrazené parkovací stání Na Bořetíně
Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ SPARTAK
Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ Sport pro všechny
Řízení investičních projektů - doplnění požadavků RM

6.

Finance

6/1
6/2
6/3

Rozpočet sociálního fondu 2022 - návrh
Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti s Komerční bankou, a.s.
PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2020

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2022
Žádost o udělení výjimky k umístění v Domově pro seniory Oáza
Zpráva o stížnostech za rok 2021

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 24.01.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 83 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 83-4535/22
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
2/1 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2022
Identifikace:
V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, žádají ředitelky MŠ zřizovatele o souhlas s plánovaným přerušením
provozu o hlavních prázdninách 2022. V mateřských školách bude o hlavních prázdninách
přerušen provoz na 5 týdnů, všechny MŠ současně budou zavřeny 2 týdny ode dne
25.07.2022 do dne 05.08.2022. V ostatních týdnech prázdnin bude ve školách omezený
provoz (bude docházet ke spojování tříd podle počtu přihlášených dětí) a mateřské školy si
budou navzájem vypomáhat s umístěním dětí. V době prázdnin mají rodiče možnost využít
„zámecké školky“ Mateřského centra Na zámečku, příměstských táborů DDM Stonožka a
spolku Bavíme se sportem, případně dětské skupiny Krteček.
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Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 83-4536/22
RM souhlasí s uzavřením provozu MŠ v době hlavních prázdnin v roce 2022 takto: MŠ Rašínova 04.07. - 05.08.2022, MŠ Na Františku - 11.07. - 12.08.2022, MŠ Pod Výrovem - 04.07. - 19.08.2022,
MŠ Krčín - 25.07. - 26.08.2022, MŠ Vrchoviny - 25.07. - 26.08.2022, všechny MŠ současně budou
uzavřeny ode dne 25.07. do dne 05.08.2022. V době hlavních prázdnin, kdy MŠ nebude uzavřena,
bude omezený provoz.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 83-4537/22
RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o termínech uzavření MŠ v době
hlavních prázdnin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání
Identifikace:
V souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informují ředitelky MŠ
zřizovatele o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Novém Městě nad Metují pro
školní rok 2022/2023, který se bude konat ve všech mateřských školách v úterý 10.05.2022 od
7:00 do 16:00 hodin v MŠ Na Františku a MŠ Rašínova navíc i ve středu 11.05.2022 od 7:00
do 16:00 hodin. Dále ředitelky MŠ informují zřizovatele o termínech Dnů otevřených dveří
v jednotlivých školách.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 83-4538/22
RM bere na vědomí informace o konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Novém Městě
nad Metují pro školní rok 2022/2023 ve všech mateřských školách v úterý 10.05.2022 od 7:00 do
16:00 hodin v MŠ Na Františku a MŠ Rašínova navíc i ve středu 11.05.2022 od 7:00 do 16:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje „Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v
Královéhradeckém kraji“ vyhlášeného na rok 2022. Škola z programu žádá o částku 25.000
Kč.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
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Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 83-4539/22
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod,
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Regionální soutěže a
přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji“.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"
Identifikace:
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus o.p.s., Dobřany, žádá o příspěvek z
rozpočtu města na podporu vzdělávání z důvodu, že školu navštěvují žáci a děti z Nového
Města nad Metují. ZŠ navštěvuje 8 žáků, MŠ 4 děti. Jedná se každoroční žádost, která byla v
minulých letech vždy zamítnuta.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme schválit finanční příspěvek, žáci a děti s trvalým bydlištěm
v Novém Městě nad Metují mají zajištěny dostatečné podmínky pro plnění povinné školní
docházky a předškolního vzdělávání v místě bydliště.
Vyjádření OF: Ztotožňuji se se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 83-4540/22
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus
o.p.s., Dobřany s tím, že žáci a děti s trvalým bydlištěm v Novém Městě nad Metují mají zajištěny
dostatečné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání v místě
bydliště.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí“
Identifikace:
OŠKS předkládá úpravu platu ředitelky „ZŠ Malecí“ z důvodu jejího postupu do vyššího
platového stupně.
Odůvodnění:
Jedná se o zákonný postup v platovém stupni v rámci odpracovaných let. Platové úpravy u
ředitelů PO přísluší ke schválení RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli seznámeni se zdrojovým dokumentem tohoto bodu. Poté odhlasováno.
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 83-4541/22
RM schvaluje platový postup ředitelky Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ve znění zdrojového dokumentu tohoto bodu. K platovému postupu dochází v souladu s
platnými mzdovými předpisy ke dni 01.02.2022. RM pověřuje ST podpisem platového výměru ve
znění zdrojového dokumentu tohoto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Identifikace:
MK žádá RM o povolení tradiční kulturní akce Brány města dokořán dne 23.04.2022 na celé
ploše Husova náměstí a o bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 ks stánků a pivních
setů na tuto akci v prostoru před "vlaštovkami". Součástí akce budou menší atrakce, které
budou postupně přijíždět od úterního podvečera a nebudou bránit vozidlům v parkování. V
sobotu se v rámci této akce bude konat tzv. Spolkový den. Žádost o zvláštní užívání
komunikace bude podána na ODSH.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vyjádření MP: Za MP nemám k akci námitek za podmínky, že budou dodržena všechna
aktuálně platná nařízení. V případě konání akce bude služba adekvátně posílena.
Vyjádření OS: Obřadní den na toto datum není naplánován a ani žádné svatby nejsou
v kalendáři svateb zaznamenány. Za OS je tedy akce možná.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním akce. V případě, že ze strany spolků bude malý
zájem o účast na Spolkovém dnu, bude stačit zábor pouze poloviny náměstí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 83-4542/22
RM souhlasí s pořádáním akce Brány města dokořán a s bezplatným zapůjčením krytého pódia,
koberce a 5 ks stánků a pivních setů Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tuto akci,
která se bude konat v sobotu 23.04.2022 na celé ploše Husova náměstí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 83-4543/22
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a
následný odvoz 5 ks stánků a pivních setů na akci Brány města dokořán, která se uskuteční v
sobotu 23.04.2022 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/7 Žádost MK - Lampionový průvod s ohňostrojem
Identifikace:
Ředitel MK žádá RM o povolení akce Lampionový průvod s ohňostrojem, konané dne
06.05.2022. Průvod se bude řadit na náměstí Republiky, kde ve 20:30 hodin proběhne pietní
akt. Poté se průvod vydá do areálu sokolovny, ve 21:15 hodin se uskuteční ohňostroj.
Ukončení akce ve 24:00 hodin. Akce se uskuteční v součinnosti s MP a SDH Nové Město nad
Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Jedná se o tradiční akci. MP počítá se zajištěním průvodu a dalších
bezpečnostních opatření s akcí Lampiónový průvod s ohňostrojem. Služba bude adekvátně
posílena.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 83-4544/22
RM souhlasí s uskutečněním akce Lampionový průvod s ohňostrojem dne 06.05.2022, s pietním
aktem na náměstí Republiky ve 20:30 hodin, s průvodem do areálu sokolovny a s ohňostrojem ve
21:15 hodin s tím, že celá akce skončí ve 24:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Poděkování za spolupráci - Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
Identifikace:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s., děkuje městu Nové Město nad Metují za
spolupráci při zajištění Světového poháru a Olympijské kvalifikace v lukostřelbě
handicapovaných v roce 2021.
Odůvodnění:
Předloženo na základě poděkování SK Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 83-4545/22
RM byla seznámena s dopisem od Sportovního klubu Nové Město nad Metují z. s., ve znění přílohy
k tomuto bodu, ve kterém děkuje za spolupráci městu Nové Město nad Metují, při zajištění
Světového poháru a Olympijské kvalifikace v lukostřelbě handicapovaných v roce 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních důvodů (COVID -19) ve dnech 20. - 21.01.2022. Pro žáky 1. stupně bude v
těchto dnech otevřena školní družina.
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Odůvodnění:
Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky
nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení volného dne z
organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace,
oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS informovala radní o aktuální epidemiologické situaci ve školách a školkách.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 83-4546/22
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů (COVID-19) v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a to ve dnech 20. 21.01.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Zápis ze 177. zasedání Bytové komise ze dne 12.01.2022
Identifikace:
Zápis ze 177. zasedání Bytové komise konané dne 12.01.2022 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 83-4547/22
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 177. zasedání Bytové komise konané dne 12.01.2022 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2021 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 83-4548/22
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.12.2021 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 83-4549/22
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 31.12.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Identifikace:
Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město
nad Metují o inflační koeficient 3,8 % ode dne 01.03.2022 činí v souhrnné výši částku cca
52.300 Kč za kalendářní rok, z 33 nájemních smluv.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá navýšení nájemného pro
jednotlivé nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro
letošní rok se jedná o souhrnnou částku 52.300 Kč za kalendářní rok, z 33 nájemních smluv (v
souhrnu již nejsou započteny 2 nebytové prostory v ul. Nerudova č. p. 142). K navyšování
nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od roku 2004. V letech 2015 -2019 byl
koeficient nízký a nájemné se dle rozhodnutí RM nezvyšovalo. K navýšení nájemného došlo
naposledy v roce 2020, kdy výše inflace byla 2,8 %. V rámci snahy města podpořit podnikání
a využití městských nebytových prostor doporučujeme nájemné nezvyšovat.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu proběhla debata radních o tom, zda přistoupit ke zvýšení nebo
ponechat stávající výši nájmů a pak v budoucnu nájemné zvýšit o součet inflačních
koeficientů. Většina radních se nakonec přiklonila ke zvýšení nájmů, což bylo potvrzeno
schválením příslušného usnesení - varianta a).
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 83-4550/22
RM souhlasí se zvýšením nájemného z nebytových prostor v majetku města o zjištěnou míru inflace
za rok 2021 ve výši 3,8 %, a to u těch smluv, kde to smluvní podmínky dovolí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 ROZVOJ

5/1 Pozemek p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost o souhlas s využitím
pro dopravní obsluhu, projednání pozastavené směny
Identifikace:
Na město byla v prosinci 2021 podána žádost p. [osobní údaj odstraněn] o schválení zřízení
13 parkovacích míst u objektu č. p. 108 v ul. Kpt. Jaroše, který chce přebudovat na BD, s
možností příjezdu na parkovací místa po části pozemku města p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Uvedený pozemek není v současné době dopravně připojen na komunikaci
v ul. Kpt. Jaroše, a v současné době se jedná o travnatou plochu. V KN je veden jako ostatní
komunikace, ostatní plocha.
Informace k danému pozemku z OMP:
RM uložila usnesením č. RM 38-2198/20 ze dne 20.04.2020 zveřejnit záměr města směnit
část pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují (v ul. Kpt. Jaroše), z vlastnictví města Nové Město nad Metují (dle GP č.
2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o nový pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st.
p. č. 209 o výměře 163 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad
Metují (náměstí Republiky, ve stráni pod sochou sv. J. Nepomuckého), z podílovém
spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn]
(podíl o velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼). Záměr města směnit
předmětné pozemky byl zveřejněn ode dne 28.04.2020 do dne 19.05.2020.
RM rozhodla usnesením č. RM 42-2385/20 tak, že na základě žádosti fy KAMAT spol. s r.o.
odkládá své rozhodnutí týkající se návrhu směny části pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198
m² v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, (dle GP č.
2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st. p. č.
209 o výměře 163 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, v podílovém spoluvlastnictví pí [osobní
údaj odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼) a p.
[osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼), pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to do
doby nabytí právní moci stavebního povolení na zpevnění skladové plochy nacházející se na
pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví fy KAMAT spol. s r.o.,
budované za účelem rozšíření stávajícího areálu dané společnosti s možností skladování.
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KAMAT spol. s r.o. má nadále záměr vybudovat na pozemku parc. č. 525/5 v k. ú. Nové Město
nad Metují zpevněnou skladovou plochu. Do jednoho měsíce by měli podat žádost o vydání
stavební povolení. Jejich záměr realizovat zpevněnou skladovou plochu předpokládá
vybudování kanalizační přípojky pro řízený přepad dešťové vody z retenční nádrže do
dešťové kanalizace právě pod přístupovou cestou parc. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, kde budou žádat o souhlas s realizací kanalizační přípojky. Celé vyjádření je přiloženo
do příloh tohoto bodu.
Odůvodnění:
Podaná žádost byla v prosinci 2021 rozeslána k vyjádření odborným útvarům. S ohledem na
negativní vyjádření OMP, že na uvedený pozemek probíhalo řízení o směně pozemků a
následně RM 42 dne 15.06.2020 schválila pozastavení této směny, byla všechna stanoviska
odborných orgánů k podané žádosti také negativní. Následně byla podaná žádost a vyjádření
odborných útvarů projednána s vedením města dne 05.01.2022 se závěrem, že vybudovaní
jakéhokoliv parkovacího místa v daném území mimo komunikaci v ul. Kpt. Jaroše by bylo pro
dané území velice dobré, a proto by bylo dobré záležitost ohl. části pozemku p. p. č. 2054/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují pečlivě zvážit a případně přehodnotit zvažovanou směnu
pozemků, která je nyní pozastavena. ORM předkládá RM k odsouhlasení návrh vyjádření k
podané žádosti, ve kterém vyjadřuje souhlas s výstavbou zpevněné plochy na části
městského pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro příjezd na parkovací
místa u budoucího BD č. p. 108 v ul. Kpt. Jaroše, a to za splnění určitých podmínek. Je třeba
pečlivě zvážit případnou změnu způsobu využití části pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198
m² pro potřebnou dopravní infrastrukturu za předpokladu, že žadatel bude schopen splnit
podmínky stanovené ORM, a případně tak přehodnotit připravovanou směnu pozemků.
S ohledem na již zveřejněný záměr a přijetí nabídek ze strany žadatelů přísluší rozhodnutí o
pozastavené směně ZM. Žadatel bude vyzván k vyjádření se k zaslaným podmínkám města, v
případě akceptace těchto podmínek, bude do RM 84 předloženo k rozhodnutí nedoporučit ZM
schválit směnu dotčeného pozemku a po rozhodnutí ZM pak případně znovu jednat o žádosti
p. [osobní údaj odstraněn].
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST vč. aktuálních informací od firmy KAMAT spol. s r.o.
Vysvětleny byly veškeré důvody, které vedou k pozastavení procesu směny pozemků, kterou
schválilo ZM. Prezentovány byly přílohy, ze kterých vyplývá, o co je p. [osobní údaj odstraněn]
žádáno. Podrobně byli radní seznámeni i s obsahem vyjádření k žádosti o zřízení 13
parkovacích míst u objektu č. p. 108, které za město odešle vedoucí ORM. Další část diskuse
iniciovaná Ing. Dostálem se týkala zeleně, která souvisí se záměrem vybudování vjezdu. To
bylo částečně doplněno do vyjádření - tj. došlo k dílčí úpravě přílohy. Shoda radních byla v
tom, že bude nyní odesláno schválené vyjádření za město a podle reakce žadatele pak bude
případně do RM 84 předložen návrh pro únorové ZM ke zrušení záměru směny. Radní byli
dále informováni, že vše musí být vyřešeno nejdéle do dubna, kdy by měla probíhat
rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše. Poté odhlasováno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 83-4551/22
RM schvaluje vyjádření k žádosti o zřízení 13 parkovacích míst u objektu č. p. 108 v ul. Kpt. Jaroše
s možností příjezdu na tato parkovací stání po části pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Žádost o možnost využití parkování na městské komunikaci pro budoucí kancelář
autoškoly v č. p. 330 a 405 v ul. Nerudova
Identifikace:
Dne 17.01.2022 byla na město doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o možnost využití
parkování na městské komunikaci v ul. Nerudova pro plánovanou změnu využití půdního
prostoru v č. p. 330 a 405 na provozovnu autoškoly, která v současné době sídlí v městském
objektu č. p.142, který by má být v letošním roce zbourán. Žadatel by rád získal souhlas
s odparkováním 2 automobilů na veřejném parkovišti nebo na veřejné komunikaci, z důvodu,
že u objetu č. p. 330 a 405 nedisponuje žádnými pozemky, na které by se vešla potřebná 2
parkovací místa, která vycházejí z normového výpočtu pro provozovnu autoškoly o předběžné
výměře 80-90 m2. Po získání souhlasu s možností využití parkování na veřejném městském
prostoru, žadatel zahájí projekční práce a projednávání povolení změny užívání se stavebním
úřadem.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - není mu úplně jasné stanovisko Ing. arch. Zadrobílka v příloze tohoto bodu. O
tom proběhla diskuse a vysvětlení - jde fakticky jen o změnu umístění již existující záležitosti,
tj. kancelář autoškoly. Ta zde funguje nyní a bude i po demolici městského objektu v jiné části
ul. Nerudova. Tzn., že auta související s provozem autoškoly zde parkují již nyní. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 83-4552/22
RM souhlasí s využitím městské veřejné komunikace nebo veřejného parkoviště v ul. Nerudova pro
2 parkovací místa, která budou potřebná pro změnu užívání půdního prostoru v objektu č. p. 330 a
405 v ul. Nerudova pro provozovnu autoškoly, a to z důvodu, že u stávajícího objektu č. p. 330 a 405
v ul. Nerudova není žádný pozemek pro výstavbu parkovacích míst, a dále z důvodu, že se jedná
jen o přemístění stávající provozovny autoškoly z městského objektu č. p. 142, který je určen k
demolici a který je naproti uvedenému objektu a dopravní potřeby v území pro danou provozovnu
zůstanou stejné.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Rezidence Pod Hradbami - parkování
Identifikace:
Na město byla zaslána žádost fy Ateliér TSUNAMI s.r.o. o projednání 3 variant parkování u
zamýšleného projektu "Rezidence Pod Hradbami". Jednotlivé varianty vč. žádosti o vyjádření
a preference žadatele - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
ZM 17 souhlasilo s pořízením Změny č. 3 RP MPR Nové Město nad Metují na pozemcích st.
p. č. 205 a p. p. č. 115/1 vč. RD č. p. 1081 v ul. Pod Hradbami, Nové Město nad Metují, na
základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1. Tato příloha schválená ZM 17 je taktéž v
přílohách tohoto bodu. Do ZM 17 bylo doplňováno, jak bude řešeno parkování, což byl
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požadavek RM 60. Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - podal informaci o posledním aktuálním vyjádření investora, mělo by jít o 2 BJ. Na to
navázala obsáhlá diskuse přítomných, která se především týkala variant řešení umístění
parkovacích míst souvisejících s tímto stavebním záměrem. Radní byli seznámeni s
aktuálními stanovisky památkářů i dalších odborných útvarů. Vzhledem k obavám většiny
radních, že by v ul. Pod Hradbami došlo k zúžení již tak úzkého průjezdního profilu (musí sem
zajíždět popeláři i případné nákladní vozy k objektu Horákova mlýna), rozhodli se radní
posunout konečné hlasování o žádosti investora na RM 84 s tím, že na začátku jednání RM
84, tj. 07.02.2022, bude schůzka se zástupci investora přímo na místě. Přizváni budou i
zástupci zainteresovaných odborných útvarů MěÚ.
K čl. 5/3
RM nesouhlasí, aby parkovací místa potřebná pro projekt "Rezidence Pod Hradbami" byla
navrhována se zásahem do komunikace p. p. č. 2044 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve
vlastnictví města. RM doporučuje řešit parkování dle varianty C, pokud to však dopravní, prostorová
či geologická hlediska neumožňují, tak RM doporučuje přehodnotit objem objektu tak, aby potřebná
parkovací stání pro navrhovaný objekt byla proveditelná na pozemku tohoto objektu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 83-4553/22
RM ukládá OMM svolat schůzku s investorem akce "Rezidence Pod Hradbami" v rámci RM 84
přímo na místě budoucí stavby.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost o vyjádření k PD „Nástavba garáže Smetanova ul. 334“
Identifikace:
Dne 13.12.2021 OMM obdržel žádost pí [osobní údaj odstraněn] o vyjádření k PD „Nástavba
garáže - Smetanova 334, Nové Město nad Metují, parc. č. 643“ pro ohlášení stavby. Jedná se
o nástavbu BJ o velikosti 2+kk nad stávající garáž. Přípojky a sjezd jsou stávající. Stavba
bude doplňkovou stavbu ke stávajícímu RD.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse radních vyplynulo, že město by souhlas mohlo dát, pouze je otázkou, jak budou
reagovat sousedi žadatelů. Radní se dotazovali i na stanovisko OVVR - pokud dá město
souhlas a nebudou námitky sousedů, tak to povolí. Poté odhlasováno.
V rámci tohoto bodu mj. zazněl podnět Ing. Němečka k prověření oprávněnosti poměrně
robustních přístaveb u 2 RD - v ul. Třešňová a v ul. Leštinská. OMM přislíbilo prověřit.
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 83-4554/22
RM souhlasí se stavbou „Nástavba garáže - Smetanova 334, Nové Město nad Metují, parc. č. 643“
za podmínek uvedených ve vyjádření ORM, které je nedílnou přílohou vyjádření RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 VZ - Aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Dne 18.01.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území Elton
Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 4 nabídky. Zpracování „Aktualizované analýzy
rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad Metují“ (dále "AAR") vychází z podmínek
dotace a nastavení projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, na
jehož závěr je nutné zpracovat AAR. Výdaje na plnění předmětu dle SoD budou hrazeny
z rozpočtu města ORG 1721 Stará ekologická zátěž Elton. Veškeré výdaje si zpětně
uplatníme z dotační smlouvy č. ES 10595, kterou má město uzavřenu s KHK
(spolufinancování projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa,
financování neuznatelných výdajů).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 83-4555/22
RM souhlasí na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky „Aktualizovaná analýza rizik kontaminovaného území Elton Nové Město nad Metují“
firmě GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 463344942, za nabídkovou cenu
229.113,50 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 83-4556/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování „Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území
Elton Nové Město nad Metují““ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GEOtest, a.s.,
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 463344942, za nabídkovou cenu 229.113,50 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Vyhrazené parkovací stání Na Bořetíně
Identifikace:
OMM obdržel žádost pí [osobní údaj odstraněn], o znovu povolení vyhrazeného parkovacího
stání pro osobu těžce postiženou v ul. Na Bořetíně před BD č. p. 47 na p. p. č. 368/2, k. ú.
Nové Město nad Metují. Zároveň je žádáno o změnu vyhrazeného parkovacího stání pro
vozidlo s jinou RZ, než byla RZ původního vozidla.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing. Dostála bylo odpovězeno - jde o prodloužení již existujícího vyhrazeného stání,
které je povolováno vždy jen na 2 roky. Poté bylo navržené znění usnesení hlasováním
odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 83-4557/22
RM souhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stáním pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro pí [osobní údaj odstraněn], v ul. Na Bořetíně před bytovým domem č. p. 47 na p. p. č.
368/2, k. ú. Nové Město nad Metují pro vozidlo RZ EL879AA. Žadatelka zajistí obnovení dopravního
stanovení pro toto vyhrazené stání a následně údržbu a případně likvidaci svislého dopravního
značení, změnu registrační značky na dodatkové tabulce provede na vlastní náklady. Povolení se
žadatelce pí [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od vydání
dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ SPARTAK
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o souhlas s umístěním propagačního banneru od TJ Spartak Nové
Město nad Metují na plot u "ZŠ Malecí", který je umístěn na p. p. p. 561/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, banner má délku 2 m x 1 m na šířku. TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá o
povolení umístění na dobu neurčitou z důvodu náboru mladých hokejistů.
Odůvodnění:
Viz Stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K problematice umísťování reklamních bannerů ve městě, se kterou žádosti v bodě 5/7 a 5/8
souvisí, proběhla velice obsáhlá diskuse všech přítomných. Ing. Dostál apeloval na to, aby
byla celá tato oblast regulována jasnými pravidly. Dále aby nebyl takovými bannery
"znečišťován" veřejný otevřený prostor. Uvedl několik příkladů, kde právě k takovému
nevhodnému a často i nepovolenému umístění reklam na území města dochází. Společně s
ostatními radními pak diskutovali o možné míře takové regulace, o legislativních souvislostech
a postupech dotčených orgánů státní správy, kterým povolování umísťování reklam přísluší
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apod. Zástupci odborných útvarů připomněli, že v minulosti zde pokus o vytvoření nějakého
manuálu, který by oblast reklamních bannerů ve městě nějak systémově řešil, proběhl, ale
nebyl nakonec dokončen. V současnosti na zpracování takového manuálu nemá OMM žádné
volné kapacity, v rozpočtu na rok 2022 je schváleno víc jak 80 investičních akcí, a to je jasná
priorita. ST s MST navrhovali dočasné povolení banneru TJ Spartak a TJ Sport pro všechny.
V názoru, co by měl manuál stanovovat nebyli radní jednotní. Proto nakonec o novém návrhu
3. usnesení, kterým by bylo uloženo zpracování manuálu pro tuto oblast, nebylo hlasováno s
tím, že bude prověřeno to, co bylo v minulosti zpracováno a společně se stanoviskem ARCH
to pak bude z OMM samostatně předloženo do RM 84. Shromážděny budou i informace o
tom, jak toto mají ošetřeno v jiných městech. Po další, dlouho trvající diskusi, bylo hlasováno o
2 usneseních v upraveném znění (časové omezení pro umístění banneru).
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 83-4558/22
RM souhlasí s umístěním propagačního banneru TJ Spartak Nové Město nad Metují na plot u "ZŠ
Malecí", který je na p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metují na dobu určitou, a to na 3 měsíce od
vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
V případě, že dojde k poškození plotu v majetku města způsobeného umístěným bannerem,
provede vlastník banneru opravu na vlastní náklady.
Před umístěním banneru na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení státní správy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 83-4559/22
RM pověřuje OMM vyzváním dalších 2 subjektů, kteří mají umístěné bannery na plotu zahrady "ZŠ
Malecí", k zajištění všech potřebných souhlasů a stanovisek k již umístěným reklamním bannerům.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Žádost o souhlas s umístěním banneru - TJ Sport pro všechny
Identifikace:
OMM obdržel žádost o souhlas s umístěním propagačního banneru od TJ Sport pro všechny
z.s. na plotu "ZŠ Malecí", který je umístěn na p. p. p. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metují, a
banner má délku 2 m x 1 m na šířku. TJ Sport pro všechny z.s. žádá o povolení umístění na
dobu neurčitou z důvodu náboru nových členů.
Odůvodnění:
Viz Stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 83 - 5/7.
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 83-4560/22
RM souhlasí s umístěním propagačního banneru TJ Sport pro všechny z.s. na plotu "ZŠ Malecí",
který je na p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metují, na dobu určitou, a to na 3 měsíce od vydání
souhlasu, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
V případě, že dojde k poškození plotu v majetku města způsobeného umístěným bannerem,
provede vlastník banneru opravu na vlastní náklady.
Před umístěním banneru na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení státní správy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Řízení investičních projektů - doplnění požadavků RM
Identifikace:
Na RM 82 proběhla obsáhlá diskuse na základě podnětu radního Ing. Dostála a týkala se
především oblasti řízení investičních akcí města. Vzhledem k tomu, že jde o zásadní
strategické cíle a priority města pro tento rok, mají radní zájem o průběžný přístup k aktuálním
informacím o tom, jak vybrané investiční projekty běží. OMM po jednání s vedením města
navrhuje upravit investiční karty u 8 projektů na základě zaslaných podnětů radních města.
Odůvodnění:
Vzorová karta s termíny plnění viz příloha tohoto bodu. Další postup bude projednán na RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
MST podal členům RM úvodní komentář k výběru investičních akcí, které předložili Ing. Maur,
Ing. Němeček a Ing. Dostál. Celkem to bylo 9 akcí, ke kterým budou radní průběžně podrobně
informováni o jejich realizaci. Nejobsáhlejší připomínku dal kolega Ing. Dostál, který si dal
práci s vytvořením excelovské tabulky se všemi investičními položkami letošního roku vč.
požadavku, aby byly všechny investiční akce řízeny projektově vč. termínů projektů a
aktualizací, nejlépe každých 14 dní. MST se obává, že kapacita ORM není dostatečná na to,
aby se reálně naplnily "košilky" všech 84 investičních položek, které jsou schváleny v rozpočtu
na rok 2022.
Dále se MST vyjádřil k dalšímu postupu v řešení areálu býv. kasáren po urbanistickoarchitektonické soutěži. MST předpokládá, že o následujících krocích bude jednat KVR a
následně RM. Výsledkem by měl být harmonogram postupných kroků, které povedou
k zahájení výstavby dle zpracované U-A studie. Souhlasí s tím, že by to mělo být řízeno jako
projekt. MST považuje za reálné, aby se KVR k projednání dalšího postupu ohl. kasáren sešla
v polovině února a RM by pak tuto záležitost projednala v březnu 2022.
Ing. Maur - k rozšíření aktualizace informací na každou investiční akci - je potřeba si říci, co je
projekt - přesahuje 2-4 oblasti, ve své podstatě investiční akce nemusí být projektem. Naopak
může být projektem např. provozní věc. Je tam důležitý aspekt komplexity. K tomu dále
přísluší věc časových a lidských zdrojů. S návrhem kasáren, aby byly řízeny projektově
souhlasí, i s tím, co bylo řečeno. Musíme řešit příčinu, vzniká investiční dluh vůči městu - takto
se na to dívá on.
Ing. Dostál - nepsal vyloženě seznam priorit, jen je zvýraznil žlutě v tabulce. Vysvětlil
přítomným, proč to takto zpracoval. Vysvětluje, že nelze ale pominout i ty menší - obává se,
že jinak pak hrozí, že se už nestihnout zpracovat. Proto mluví o těch základních informacích,
které by rád měl. U těch velkých souhlasí s informacemi v kartách investic, pokud možno s
aktuální informací do každé RM. U těch ostatních by mu stačil měsíční přehled o tom, co
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dalšího se rozjelo. Na to navázala debata, jak by měly být informace zpracovány, co by měly
obsahovat. Vedoucí OMM uvedl, že to, co je označeno jako ty investiční priority, je prioritami i
pro ně. Je ale třeba ještě z těch ostatních zařadit mezi takto monitorované priority i investiční
akce ve školách, především z těch důvodů, že je časově omezený prostor, kdy je možné je
realizovat. Ing. Dostál - požádal doplnit ke stávajícím 9 prioritním investičním akcím ještě tyto:
Cykloregion Vl. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora, DUR + DSP a Revitalizace
sídliště Luštinec - PD. Později pak ještě zmínil "propustek v Krčíně". Nakonec radní
odhlasovali 1. usnesení "ve znění upravené přílohy" a 2. usnesení ve znění: "RM ukládá OMM
rozeslat RM aktualizované karty investičních akcí." Na jednání příští RM 84 se rozhodne, v
jakých intervalech se budou dále aktualizované karty investičních akcí posílat. Další část
debaty se týkala motivace a stimulace jednotlivých zaměstnanců ORM, kteří mají investice na
starosti, konkrétně vazbu systému odměňování na úspěšné realizace investic v daných
termínech atd. Vedoucí ORM ke kapacitám ORM pro zvládání tak obsáhlého seznamu
investic ještě připomněla, jakou zátěž představují další akce, k jejichž schválení dojde v
průběhu roku mimo již schválený seznam. V závěru projednávání tohoto bodu ještě radní vedli
diskusi k dokončení U-A studie Kasárna - především k připomínkám k její textové části. K
některým částem se kriticky vyjádřil Ing. Dostál. Nakonec se radní shodli v postupu, který v
úvodu diskuse navrhnul MST.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 83-4561/22
RM bere na vědomí návrh investičních akcí pro zařazení do projektového řízení ve znění upravené
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 83-4562/22
RM ukládá OMM rozeslat RM aktualizované karty investičních akcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Poškození stromořadí a keřů podél cesty Krčín - Nahořany
Identifikace:
Bod předložený přímo do jednání RM 83. V polovině minulého týdne zjistili pracovníci TS
poškození stromů a keřů podél cesty z Krčína (pokračování ul. Na Kopci) směrem na
Nahořany. Na místě věc následně prověřila i MP. Byl dán podnět OŽP, jeho pracovníci
uskutečnili výjezd dne 20.01.2022 do dané lokality a zjistili, že rozsahem došlo do zásahu do
stromů a keřového patra podél celé komunikace až k zástavbě v obci Nahořany. Dle
zjištěných informací prováděla v uvedené lokalitě zásahy do zeleně fy Nahořanská a.s.
Poškození dřevin s fotodokumentací - viz příloha tohoto bodu. Ve výsadbách, které byly
součástí stavby polních cest, jsou poškozené v podstatě všechny stromy vč. keřových
porostů. Vzhledem k rozsahu poškození zeleně a s tím související vzniklé škody, konstatuje
OŽP, že se patrně jedná o trestný čin proti životnímu prostředí. K řešení dané věci tedy není
věcně příslušný orgán ochrany přírody ORP Nové Město nad Metují (OŽP), ale PČR.
V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, v platném znění, bude v této věci proto ze strany OŽP předán podnět k šetření
PČR. Náhrada škody způsobené městu Nové Město nad Metují, jako vlastníkovi stromů a
keřů, bude ze strany města nyní řešena s fy Nahořanská a.s., která ve svém emailu ze dne
24.01.2022 přiznala, že zásahy prováděli její pracovníci. Město jako poškozený bude v rámci
šetření dané věci ze strany PČR ve věci náhrady škody kontaktováno a bude informovat o
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případném výsledku svých jednání s Nahořanskou a.s.
Odůvodnění:
Došlo ke škodě na městském majetku, kterou je třeba neprodleně řešit.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
ST a vedoucí OŽP informovali o rozsahu škod, což zároveň bylo prezentováno na pořízené
fotodokumentaci. ST dále informoval o vyjádření fy Nahořanská a.s., která je za způsobené
škody odpovědná, o tom, jakou nápravu nabízí. V navazující velice obsáhlé diskusi, která k
dané věci proběhla, se vyjádřila většina radních. Z diskuse mj. vyplynulo to, že OŽP,
vzhledem k rozsahu škody, postoupí tuto záležitost k řešení na PČR, protože se patrně jedná
o trestný čin proti životnímu prostředí. V rámci diskuse bylo zároveň vysvětleno, jak bude
postupovat město jako subjekt, kterému byla způsobena škoda. Mělo by proběhnout jednání
mezi městem a fy Nahořanská a.s., v jehož rámci bude ujednáno, jakým způsobem dojde k
upřesnění rozsahu škod a dále pak k jejich odstranění. Z tohoto jednání by měl být pořízen
zápis nebo bude připraveno smluvní ujednání mezi městem a fy Nahořanská a.s. To pak
může být za město, jako 1 z poškozených, poskytnuto i PČR, která bude celou záležitost
šetřit. Tento postup byl telefonicky konzultován i s PRAV. Diskuse se dále týkala i znaleckých
posudků, které by měly stanovit rozsah škody. Na závěr byly zpracovány 3 návrhy usnesení:
1/ RM bere na vědomí informace OŽP o škodě, která byla způsobena neodborným zásahem
fy Nahořanská a.s., a to na městské zeleni podél cesty z Krčína (pokračování ul. Na Kopci)
směrem na Nahořany.
2/ RM bere na vědomí obsah dopisu fy Nahořanská a.s., který se týká poškození stromořadí a
keřů podél cesty Krčín - Nahořany, ke kterému došlo jejich neodborným zásahem.
3/ RM ukládá ST a OMM jednat se zástupci fy Nahořanská a.s. o tom, jakým způsobem dojde
k upřesnění rozsahu škod na městském majetku a dále pak k jejich odstranění.
Všechna 3 usnesení byla radními schválena.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 83-4563/22
RM bere na vědomí informace OŽP o škodě, která byla způsobena neodborným zásahem fy
Nahořanská a.s., a to na městské zeleni podél cesty z Krčína (pokračování ul. Na Kopci) směrem na
Nahořany.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 83-4564/22
RM bere na vědomí obsah dopisu fy Nahořanská a.s., který se týká poškození stromořadí a keřů
podél cesty Krčín - Nahořany, ke kterému došlo jejich neodborným zásahem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 83-4565/22
RM ukládá ST a OMM jednat se zástupci fy Nahořanská a.s. o tom, jakým způsobem dojde k
upřesnění rozsahu škod na městském majetku a dále pak k jejich odstranění.
Odpovídá: ST, Provede: OŽP, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Souhrn podnětů radního Ing. Maura
Odůvodnění:
Po projednání všech bodů v článku Rozvoj vznesl radní Ing. Maur několik podnětů a dotazů,
které se týkají kompetencí OMM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Maur upozornil, že z deponie na soukromých pozemcích vedle trati u silnice mezi
mostem u AMMANN(u) a Vrchovinami se pozvolna stává skládka odpadu (pneumatiky apod.).
Upozornil na to přítomného vedoucího OŽP a vedoucího OMM. Radní se shodli, že bude
třeba poslat výzvu majiteli dotčených pozemků.
2/ Objekt býv. hotel Metuj - došlo zde k záboru části parkoviště z boku objektu, kudy se
zároveň projíždí na zadní dvůr. Objevil se tam nápis "soukromý pozemek", jsou tam nějaké
sudy, prkna aj., nedá se tam zajet. OMM - podnět prověří a podá radním zprávu.
3/ K pozemku [osobní údaj odstraněn] - už se zadalo zpracování znaleckého posudku? OMM znalec byl za přítomnosti vlastníků vylosován, ale zastavilo se to z důvodů nevyřešeného
předkupního práva k pozemku, který by měl být směňován. ST - tato okolnost nebyla známa
zřejmě ani vlastníkům a jejich právnímu zástupci. MST - slíbili, že to budou řešit, zatím ale
žádná další reakce nepřišla. ST - celý proces směny to může zkomplikovat - předchozí
vlastník, který tam má zřízeno předkupní právo, má totiž adresu na radnici, takže doručování a
získání jeho vyjádření o případném zřeknutí se předkupního práva apod., může být problém.
MST - informoval o tomto dřívějším vlastníku, p. [osobní údaj odstraněn]. Ing. Maur - tím spíš
očekává, že OVVR bude v rámci své kompetence problémové stavby na těchto pozemcích
řešit. ST - pokud nedostaneme v brzké době informaci od vlastníků, že je problém s
předkupním právem vyřešen, znovu vyzveme stavební úřad k tomu, aby konal.

6 FINANCE
6/1 Rozpočet sociálního fondu 2022 - návrh
Identifikace:
Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Po
dohodě s odborovou organizací je navržena varianta rozpočtu, která zahrnuje Výdaje z
osobních účtů zaměstnanců ve výši 1.500 Kč - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Rozpis na jednotlivé položky je předkládán RM ke schválení. Oproti roku 2021 došlo ke
snížení přídělu do SF ze 3 % na 1,7 % z objemu mzdových prostředků z důvodu změny z
příspěvku na stravování formou stravenek na stravenkový paušál. Ten je proplácen v rámci
rozpočtu z položky na platy. Oproti roku 2021 je v návrhu rozpočtu SF zahrnuto navýšení
Příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců o 100 Kč měsíčně.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 83-4566/22
RM schvaluje rozpočet Sociálního fondu MěÚ na rok 2022 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
OF předkládá ke schválení dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti v obalech s
Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1.
Odůvodnění:
Dne 08.04.2019 uzavřelo město Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech, kterou
je zajištěno předávání většího objemu mincí z parkovacích automatů v zapečetěných obalech.
Hotovost je zpracovávána bankou centrálně a město následně obdrží potvrzení o zpracované
hotovosti nebo vyrozumění o zjištěném rozdílu. Dosud byl tento dokument zasílán poštou.
Vzhledem ke zpoplatnění služby od 01.04. bylo dohodnuto zasílání avíza e-mailem. Tato
změna je ošetřena předloženým dodatkem.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 83-4567/22
RM schvaluje Dodatek k Univerzální smlouvě o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou,
a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2020
Identifikace:
Zůstatek účtu 428 - nerozdělený zisk minulých období je z rozhodnutí RM č. 43 z roku 2020 4 145 016,63 Kč. Jediný společník, kromě schválení účetní uzávěrky rozhoduje o celém
výsledku hospodaření po zdanění. Je potřeba rozhodnout o výsledku hospodaření společnosti
PNT s.r.o. za rok 2020. Za rok 2020 byl hospodářský výsledek 1 250 244,13 Kč.
Odůvodnění:
Město jakožto jediný společník společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. v rámci
rozhodnutí jediného společníka musí schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 83-4568/22
RM schvaluje převod hospodářského výsledku společnosti PNT s.r.o. za rok 2020 v částce
1 250 244,13 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých období.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 RŮZNÉ
7/1 Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2022
Identifikace:
RM je každoročně předkládána ke schválení příloha týkající se systemizace pracovních míst
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tentokrát ke dni
01.02.2022. V TS jsou ponechána 3 pracovní místa pro zaměstnance zaměstnávané ve
spolupráci s Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací. RM je navrhováno ke
schválení navýšení o 1 pracovní místo, a to nejdříve ode dne 01.04.2022 (přestupky v
dopravě) na ODSH a o 1 pracovní místo, nejdříve ode dne 01.04.2022 (metodik spisové
služby) na OVV.
Odůvodnění:
RM podle § 102 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, stanovuje celkový
počet zaměstnanců obce. Odůvodnění viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti - Mgr. Hylský vyjádřil svůj nesouhlas s navýšením pracovního
místa "na radary" a uvedl důvody svého nesouhlasu. Ing. Maur vyslovil pochybnost k vytvoření
pozice metodik spisové služby. Nato reagoval s vysvětlením tajemník - s odkazem na
pracovní náplň v příloze a především pak na podrobné odůvodnění, které radní obdrželi
rovněž v samostatné příloze. Bylo vysvětleno, že nepůjde o pracovníka, který by se zabýval
pouze metodikou, ale především půjde o převzetí koordinace a provádění finální práce všech
dílčích spisoven na jednotlivých odborech a odděleních a o zajišťování skartací, jak těch
elektronických, tak i fyzicky těch papírových. Do diskuse k oběma místům se zapojili i další
radní, na jejich dotazy a připomínky reagoval opět TAJ. Bylo ujednáno, že pozice nazvaná
metodik spisové služby, bude dle pracovní náplně správně uvedena jako referent spisové
služby. Radní pak ještě v souvislosti s nedostatečnými kapacitami pracovníků na ORM, kteří
mají na starosti investice, diskutovali o možnostech řešení, především pak o možnostech
využití Outsourcingu. Před samotným hlasováním o celkové tabulce Systemizace pracovních
míst na MěÚ ke dni 01.02.2022 v podobě, jak byla v příloze navržena, proběhla 2 dílčí
hlasování, a to o zmiňovaných 2 nových pracovních místech:
1/ referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství - přestupky v dopravě - 6 pro, 1 proti, 0
zdržel se;
2/ referent Oddělení vnitřních věcí - spisová služba - 7 pro.
Poté bylo hlasováno o původně navrženém usnesení: "RM schvaluje s platností ode dne
01.02.2022 počet systemizovaných pracovních míst Městského úřadu Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy k tomuto bodu. Hlasováno - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 83-4569/22
RM schvaluje s platností ode dne 01.02.2022 počet systemizovaných pracovních míst Městského
úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Žádost o udělení výjimky k umístění v Domově pro seniory Oáza
Identifikace:
OSV předkládá RM žádost dlouholetého občana Nového Města nad Metují o udělení výjimky k
umístění do Domova pro seniory Oáza z důvodu trvalého pobytu mimo Novoměstsko.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pan [osobní údaj odstraněn] se v roce 2020 odstěhoval z Nového Města nad Metují z důvodu
bariérovosti bytu a z důvodu potřeby péče o svoji osobu k dceři do Hradce Králové. Tím však
nyní nesplňuje podmínku trvalého pobytu pro přijetí do Domova pro seniory Oáza. OSV a
MSSS Oáza v minulosti s manželi [osobní údaj odstraněn] jednal a pracoval a shodně
doporučuje žádosti p. [osobní údaj odstraněn] vyhovět.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 83-4570/22
RM souhlasí s udělením výjimky p. [osobní údaj odstraněn] z podmínky trvalého pobytu v Novém
Městě nad Metují k přijetí do Domova pro seniory Oáza.
Odpovídá: OSV, Provede: OSÚ, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Zpráva o stížnostech za rok 2021
Identifikace:
RM je předkládána Zpráva o stížnostech řešených na MěÚ v roce 2021 - viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Každoroční zpráva o stížnostech, které byly v loňském roce ze strany MěÚ řešeny.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 83-4571/22
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech řešených na MěÚ Nové Město nad Metují v roce 2021 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - dotaz na propustek v Krčíně - zapomněl ho připomenout v prioritních
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
projektově řízených investičních akcích v rámci bodu č. RM 83 - 5/9. Do diskuse k bodu 5/9
byl tento podnět doplněn a OMM byl upozorněn.
2/ Ing. Dostál - skladování větví jako náhrada za býv. deponii v kasárnách a související
ukončení činnosti Kovošrotu (Sběrny) v ul. Drážní. ST přislíbil, že ukládání větví bude řešit s
vedoucím TS. Otázku ukončení činnosti sběrny pak bude řešit OMM a podá informaci o
předpokládaném termínu ukončení nájmu a vyklizení pozemku města.
3/ ST informoval o svém jednání s hejtmanem KHK ve věcech, které se týkají města. Ing.
Prouza se v této souvislosti dotázal na slíbené řešení navýšení poplatků za užívání zastávek
dopravci. ST - hejtman uvedl, že proběhne jednání s dopravci k těmto záměrům.
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Odstranění plotů a otevření bran podél ulice Kasárenská
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse Ing. Dostál a MST projednávali problematiku již dřívějšího
diskusního příspěvku radního Ing. Dostála ve věci ul. Kasárenská a odstranění plotu a bran
podél této komunikace. V rámci diskuse zazněly i podněty k tomu, aby po odstranění plotů a
otevření bran došlo i ke zpracování návrhu využití tohoto otevřeného prostoru areálu býv.
kasáren - tj. např., aby se ARCH zamyslel nad nějakým dočasným zpestřením pro veřejnost v
některých částech areálu. Radní po krátké diskusi schválili odstranění plotu a otevření bran s
tím, že toto zajistí TS.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Konec jednání RM 83 v 18:56 hodin.
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 83-4572/22
RM ukládá TS zajistit odstranění plotových dílců podél silnice v ulici Kasárenská v areálu bývalých
kasáren a dále zajistit otevření bran umístěných v oplocení podél této ulice.
Odpovídá: TS, Provede: ZM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Zápis z RM 83 vyhotoven dne:
Zápis z RM 83 vypraven dne:
Zápis z RM 83 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta

27. ledna 2022
27. ledna 2022
27. ledna 2022
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