Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 4 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 03.12.2018
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

23.00

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

23.00

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

23.00

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

23.00

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

23.00

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

23.00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

23.00

Plná

Hosté:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mgr. Václav Kupka
Bc. Petr Mináriková
Hana Kavková
Gabriela Žižková
Marcela Šanovcová
Irena Černá
Ing. Libor Pozděna
Mgr. Lucie Šímová
Pavel Horvat
Mgr. Adam Balcar
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Miluše Šulcová

vedoucí OŠKS (OF)
13:05
ředitelka „MŠ Rašínova“
13:05
ředitelka „MŠ Na Františku“
13:05
zástupkyně ředitelky pro „MŠ Krčín“
13:05
zástupkyně ředitelky pro „MŠ Vrchoviny“ 13:05
zástupkyně ředitelky „MŠ Pod Výrovem“ 13:05
vedoucí OMM
13:59
PRAV (OSÚ)
14:08
vedoucí OSN (OMM)
14:09
referent OVRR
14:21
vedoucí ORM (OMM)
14:23
ARCH (ORM, OMM)
15:40
vedoucí OMP (OMM)
17:10

14:07
13:50
13:50
13:50
13:50
13:50
20:50
14:13
14:19
17:07
20:35
18:50
18:30

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Mgr. Josef Hylský

_____________________

Ing. Jan Němeček

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. RM 3 dne 26.11.2018)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:

p. Miroslav Jarolímek
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Program:
1

Program jednání RM

1/1

Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 03.12.2018

2/1

Zvýšení pachtovného – pacht částí pozemků v k. ú. Spy

2/2

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku – tržnice

2/3

Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách

2/4

ČEZ smlouva o VB služebnost č. IV-12-2015812/VB/01

2/5

Žádost o zrušení předkupního práva města

2/6

Pronájem pozemku v ul. Nerudova

2/7

Žádost o odstranění nebezpečného stromu na p. p. č. 1968 v ul. Českých legií

3/1

Schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují

3/2

Městské koupaliště v Novém Městě nad Metují

3/3

Cykloregion V. Moravce - dodatek č. 1

3/4

Osazení dopravního zrcadla - ul. U Letiště

3/5

Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/6

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů do 50 tis. Kč

3/7

Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí

3/8

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0013

3/9

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0014

3/10

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0015

3/11

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2019

3/12

Aktuální stav projektů ke dni 28.11.2018

3/13

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – rozšíření regulace stáv. kotelny

3/14

Studie - Novostavba 12 BJ, lokalita Na Výsluní

3/15

II; Dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 - vjezd na Husovo náměstí od náměstí
Republiky

3/16

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – podání žádosti o dotaci

3/17

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 17ZPD02-0008
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4/1

Podnájemní smlouva - čp. 83, smuteční obřadní síň

4/2

Výpověď ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - Česká pošta čp.100

5/1

Hodnocení školního roku 2017/2018 v mateřských školách

5/2

Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Rašínova"

5/3

Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Na Františku"

5/4

Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín"

5/5

Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny"

5/6

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 12.11.2018

5/7

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 14.11.2018

5/8

Informace o výpůjčce virtuální učebny - ZŠ a MŠ Krčín

5/9

Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"

5/10

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZŠ Komenského"

5/11

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

5/12

Aktualizace vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města

5/13

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019

5/14

Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019

5/15

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019

5/16

Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019

5/17

Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2019

6/1

Rozpočtová opatření 2018

6/2

Vyřazení majetku

6/3

RO - navýšení § 2223

6/4

RO - navýšení § 3421

6/5

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2019

6/6

Žádost SK o mimořádnou dotaci

6/7

Členské příspěvky, dary a rezervy 2019

6/8

Žádost TJ Spartak o finanční podporu
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7/1

Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru + Závěry z kontrolního šetření

7/2

BraunSW – Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2019

7/3

Smlouva o poskytování právních služeb

7/4

Veřejná zakázka malého rozsahu Komplexní pojištění pro město Nové Město nad Metují

7/5

Peněžitá plnění členům výborů a komisí - nečlenům zastupitelstva - ode dne 01.01.2019

7/6

Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.01.2019

7/7

Rozdělení gescí ST a MST ve volebním období 2018 - 2022

7/8

Nesouhlas občanů se zahájením územního rozhodnutí o umístění stavby

7/9

ZM 2 dne 13.12.2018 - program

7/10

Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022

7/11

Oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o cenách vodného a stočného
na rok 2019

7/12

Pověření členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují k přijímání prohlášení snoubenců
o vstupu do manželství

7/13

Komise RM 2018 - 2022

7/14

Výbory ZM 2018 - 2022

7/15

Pracovní skupiny ZM 2018 - 2022

7/16

Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starostky paní B. Alkenings

1. Program jednání RM
Identifikace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:05
14:30 - 15:30
15:30 - 21:00
14:15 - 14:30
13:05 - 14:15
21:00 - 22:15
22:15 - 22:45
22:45 - 23:00

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 1 USNESENÍ č. RM 4-1/18
RM schvaluje s programem jednání RM 4.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
1/1. Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 03.12.2018
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 4 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 4-2/18
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
2/1. Zvýšení pachtovného – pacht částí pozemků v k. ú. Spy
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 633 o výměře 400 m2, druh pozemku orná půda a část pozemku p. p.
č. 634/2 o výměře 757 m2, druh pozemku orná půda; oba pozemky v k. ú. Spy, ve vlastnictví
města, vedené u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, jsou ode dne 01.05.2015 propachtovány spol. Podorlické zemědělské družstvo
Ohnišov, IČO: 474 52 994, se sídlem: Ohnišov 101, 517 84, za účelem zemědělského
hospodaření – rostlinné výroby. Stávající pachtovné činí 199 Kč za kalendářní rok, pachtýř
městu nabídl zvýšení pachtovného ode dne 01.01.2019 a navýšení činí 32 Kč za kalendářní
rok.
Odůvodnění:
Pozemky jsou užívány jako pole, nachází se v lokalitě mezi obcemi Spy a Chlístov. Stávající
pachtovné za pozemky o celkové výměře 1 157 m2 činí 199 Kč za rok, nabídnuto 231 Kč za
kalendářní rok. Nabídnuté a dobrovolné zvýšení nájemného ze strany stávajícího pachtýře se
nezveřejňuje.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 4-3/18
RM souhlasí se zvýšením pachtovného, na základě nabídky pachtýře, ode dne 01.01.2019 za
zemědělský pacht částí pozemků p. p. č. 633 a 634/2 o celkové výměře 1 157 m2 v k. ú. Spy na
částku 231 Kč za kalendářní rok. RM pověřuje ST podpisem dodatku a změny č. 1 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku – tržnice
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, je ode dne 01.02.2006 pronajata jako tržnice p. Cuong
PHAMOVI, IČO: 45918422, se sídlem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují.
Nájemce navrhuje ukončit smlouvu dohodou ke dni 31.12.2018.
Odůvodnění:
Stávající nájemce požádal o ukončení smlouvy dohodou z důvodu, že tržnice není pro prodej
již využívána. Roční nájemné v celkové výši 21.638 Kč je hrazeno v měsíčních splátkách. Na
ploše se nachází nevzhledný přístřešek a prodejní stánek, vše ve vlastnictví nájemce. Při
ukončení smlouvy je nájemce povinen pozemek předat městu vyklizený, bez staveb,
zarovnaný, včetně odstranění terénních úprav i zpevnění povrchů provedených nájemcem.
Pozemek je ve schváleném Opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 16.09.2010, nazvaného
jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka dále jen
„Regulační plán“ určen k zástavbě, OMP nedoporučuje plochu opětovně dlouhodobě
pronajímat, pouze příp. využít jen ke krátkodobému nájmu za účelem prodeje výrobků, příp.
knih, a to pouze do doby jeho prodeje zájemci o vybudování stavby dle Regulačního plánu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němečka - kdo tržnici nyní využívá? OMP - nikdo. Proběhla diskuse o ukončení
nájmu a budoucím využití pozemku. Dále zazněl dotaz na přístřešek zeleniny, tj. zda jde o
stavbu dočasnou atd. Bude prověřeno a informace budou radním předány.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 4-4/18
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2291 o výměře 245 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, na základě žádosti nájemce, dohodou ke dni 31.12.2018, a to s podmínkou
vyklizení a zarovnání pozemku ke dni ukončení nájmu (včetně odstranění staveb, terénních úprav a
zpevnění povrchů). RM pověřuje ST podpisem dohody ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
2/3. Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách
Identifikace:
Pan Jan Brejtr, IČO: 074 67 036, se sídlem Holubova 93, 547 01 Náchod, požádal o
pronájem asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren, tj. části p. p. č. 653/2 o výměře 2 600
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené u
KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za
účelem výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání základních dovedností v řízení
motorových vozidel skupiny B a dvoukolových motorových vozidel sk. A.
Odůvodnění:
V současné době je na užívání asfaltové plochy uzavřena smlouva o nájmu se 7 subjekty.
Užívání řešeno na základě přístupu do elektronického rezervačního systému města (eviduje
OSN) a zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč za 1 hodinu výuky. Pravidelně užíváno pouze 2
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autoškolami, proto nebude s kapacitou plochy problém. Odborné útvary s pronájmem žadateli
souhlasí, podmínkou je přihlášení do rezervačního systému města. Účel pronájmu se shoduje
se zveřejněným účelem záměru města v roce 2016. Žadatel má zájem o občasné využití - pár
hodin měsíčně.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 4-5/18
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2 600 m2, druh pozemku ostatní
plocha, k. ú. Nové Město nad Metují žadateli p. Janu Brejtrovi, IČO: 07467036, se sídlem Holubova
93, 547 01 Náchod, za účelem výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání základních
dovedností v řízení motorových vozidel skupiny B a dvoukolových motorových vozidel sk. A s tím, že
cena za 1 vyučovací hodinu je 100 Kč. Podmínkou každého využití pozemku je přihlášení do
elektronického rezervačního systému města vedeného OSN. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
2/4. ČEZ smlouva o VB služebnost č. IV-12-2015812/VB/01
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, předkládá městu
po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN typu
AYKY 3x120+70mm2 v pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře 910 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Rychta
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015812/VB/01 Nové Město nad
Metují knn p. č.649/19 pro obj. Škoda v rozsahu 11 m dle geometrického plánu vyhotoveného
na náklady žadatele, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH
v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého věcným břemenem, ve smyslu Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu.
Odůvodnění:
Jedná se o další ze sítí pro výstavbu v lokalitě Rychta. Smlouva je navrhována žadatelem po
realizaci stavby ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne
20.9.2017. ELEKTRO COMP spol. s r. o. zastupuje ČEZ Distribuci a.s. na základě plné moci.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 4-6/18
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2015812 Nové Město nad Metují, knn
p. č. 646/19 pro objekt Škoda, se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV - Podmokly, a to na dobu neurčitou, v rozsahu 11 m dle geometrického plánu, za celkovou
cenu 2 662 Kč, tj. 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého věcným břemenem a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5. Žádost o zrušení předkupního práva města
Identifikace:
Pí [osobní údaj odstraněn], dále jen žadatelka, má ke své nemovitosti zřízeno předkupní právo
pro město Nové Město nad Metují do doby zkolaudování staveb sloužících k bydlení
zbudovaných dle architektonického návrhu na přestavbu nemovitosti domu čp. 1120,
přiloženého k její nabídce, kterou podala v roce 2002 ke zveřejněnému záměru města prodat
nemovitost čp. 1120 včetně pozemku stavební parcela č. 138 v k. ú. Nové Město nad Metují v
ul. Českých Bratří (bývalý objekt obchodu). Nyní žadatelka předkládá žádost o zrušení
předkupního práva plynoucího z kupní smlouvy uzavřené dne 29.10.2002 z důvodu, že
podmínka osadit objekt sedlovou střechou je nesplnitelná, a to pro nesouhlas stavebního
úřadu.
Odůvodnění:
Žadatelka předložila několik návrhů, které nebyly odsouhlaseny státní správou - stavebním
úřadem - památkovou péčí, k realizaci a nebyly k realizaci doporučeny ani Komisí
regenerační. Proto nezbývá než žádosti vyhovět s tím, že další vývoj ohledně případné
přestavby bude řešen v kompetenci OVRR.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních ke skutečnostem, které vedly k současnému stavu nemovitosti. Vysvětlení
nadbytečnosti předkupního práva. Ing. Němeček - chce být principielní, a proto je přesvědčen,
že nedošlo k naplnění podmínek, takže navržené usnesení nepodpoří. Viz vývoj Na Výsluní. K
tomuto názoru se připojil Ing. Maur. Dlouhá diskuse radních, poučení, že je třeba v budoucnu
takovéto majetkoprávní záležitosti podrobněji a právně lépe ošetřit tak, aby nenastal takovýto
problém.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 4-7/18
RM bere na vědomí zánik předkupního práva města k nemovitosti pozemku stavební parcela č. 138
se stavbou domu čp. 1120 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, které zaniká
zkolaudováním staveb sloužících k bydlení a nesplnitelností podmínky osadit objekt sedlovou
střechou v podobě, kterou navrhla žadatelka a která je přílohou kupní smlouvy se smlouvou o právu
předkupním. RM pověřuje ST podpisem potvrzení o zániku věcného práva předkupního
k nemovitosti pozemku stavební parcela č. 138 se stavbou domu čp. 1120 v k. ú. a obci Nové Město
nad Metují, v ulici Českých bratří.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
2/6. Pronájem pozemku v ul. Nerudova
Identifikace:
Z důvodu nezařazení PD a realizace parkovací plochy do rozpočtu města na rok 2019
navrhuje OMM zkusit nabídnout pozemek p. p. č. 381/3, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú.
Nové Město nad Metují, k pronájmu.
Odůvodnění:
Minimální cena je stanovena podle nájmu, který byl hrazen posledním nájemcem části
pozemku a odpovídá ceně nájmu v místě a čase obvyklé.
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Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Informace Ing. Hovorky o jednání s p. Machem. Seznámil radní s variantami řešení, které byly
diskutovány. Po diskusi bylo ujednáno, že bude ještě ponechán prostor k dalšímu jednání, tzn,
že usnesení nebude přijato a bod bude přesunut do další RM.

2/7. Žádost o odstranění nebezpečného stromu na p. p. č. 1968 v ul. Českých legií
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o odstranění nebezpečného stromu - smrku ztepilého - na
p. p. č. 1968 v k. ú. Nové Město nad Metují, který ohrožuje nemovitost žadatele. Zároveň v
době častých silných větrů může při svém vyvrácení ohrožovat i veřejnost. Podrobnosti viz
přílohy k tomuto bodu. Kácení zajišťují TS.
Odůvodnění:
Společné vyjádření vedoucího TS a OŽP: Vzhledem k tomu, že budeme ještě žádat o
stanovisko památkářů, navrhuji termín pokácení stromu dne 28.02.2019.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse přítomných o vhodnosti kácení takto solitérně rostoucích stromů.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 4-8/18
RM souhlasí s pokácením smrku ztepilého na p. p. č. 1968 v k. ú. Nové Město nad Metují s
podmínkou realizace vhodné náhradní výsadby, o které bude RM informována.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 28.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/1. Schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 1 územního plánu
Nové Město nad Metují ve znění přílohy.
Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen Změna) rozhodlo ZM
svým usnesením 126- 7723/18 ze dne 14.06.2018. OVRR ve spolupráci s určeným
zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání, který projednal s dotčenými orgány,
sousedními obcemi a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Současně Zadání doručil
veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání a nyní jej předkládá ke
schválení.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:
Radní požádali o prezentaci navrhovaných změn nad mapovým podkladem. Proto byl do
jednání přizván Ing. Balcar z OVRR, který tuto prezentaci provedl. Radní požádali, aby tato
prezentace byla připravena i na ZM č. 2. Dále radní diskutovali nad dalšími postupy v oblasti
územního plánu v souvislosti s referendem a dalšími podněty, které se v souvislosti s ÚP
objevují. Jeden radní byl vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 4-9/18
RM doporučuje ZM schválit zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/2. Městské koupaliště v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 127-7753/18 ve znění: „ZM bylo seznámeno s Peticí za obnovu
koupaliště v Novém Městě nad Metují a předloženou studií jeho řešení ve znění přílohy č. ZM
127 - 4/13. ZM ukládá ST zajistit ve spolupráci s odbornými útvary MěÚ zpracování veškerých
podkladů, nezbytných pro rozhodování nového ZM o případném zařazení přípravy této
investiční akce do rozpočtu města na rok 2019.“ RM je předložen komplexní soubor obsáhlých
podkladů a materiálů, které se týkaly historie koupaliště včetně vyjádření odborných útvarů
k nově předložené studii „Letní areál u Metuje“ (dále jen "LAM") zpracovanou společností:
Studio MLAA s.r.o., Ing. arch. Vojtěch Lichý, dne 9/2018. V současné době je vydané platné
stavební povolení do 12/2019 na Městské koupaliště, jehož realizace by stála více jak 100 mil.
Kč. V návrhu rozpočtu pro 2019 je investiční akce, která řeší návrh související s peticí,
zařazena pod názvem „Městské koupaliště – PD“ s odhadem 500 tis. Kč.
Odůvodnění:
Viz přiložené podklady a vyjádření odborných útvarů v přílohách.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Pozděna - viz rešerše všeho, co bylo. Je to podklad pro další jednání. ARCH - doporučuje
debatu v širším kontextu - tj. globální pohled i třeba na umístění. Ing. Němeček, je
přesvědčen, že tato debata již proběhla a toto je bráno již jako vybraná lokalita. MST - ustaví
se pracovní skupina a z ní by mělo přijít to doporučení. Maur - dvě varianty dle ÚP - veřejnost
se vyjádřila ve prospěch koupadla. Shoda, že se jde za navrhovanou variantou, viz petice,
tzn., že se to bude řešit v pracovní skupině.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 4-10/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené podklady týkající se stavebně povoleného
Městského koupaliště a nově předložené studie „Letní areál u Metuje“, jako podklady nezbytné pro
další rozhodování ZM. RM doporučuje ZM postoupit zároveň tyto podklady pro potřeby Pracovní
skupiny Koupaliště.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3. Cykloregion V. Moravce - dodatek č. 1
Identifikace:
Na jednání RM 409 (2) dne19.11.2018 byly usnesením č. RM 409 (2)- 17593/18 schváleny
navrhované změny na akci „Cykloregion V. Moravce“ – Etapa I. Stavební úpravy komunikace
v ul. Železova louka. Nyní je na tyto změny předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo. V rámci těchto změn je zároveň zpracován rozpočet na skutečné provedení.
Odůvodnění:
ORM s podpisem uvedeného dodatku souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 4-11/18
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Cykloregion V. Moravce“ – Etapa I. Stavební
úpravy komunikace v ul. Železova louka, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/4. Osazení dopravního zrcadla - ul. U Letiště
Identifikace:
Město obdrželo opakovanou žádost pana [osobní údaj odstraněn] o instalaci dopravního
zrcadla na křižovatku ulic U Letiště a U Zvonice z důvodu bezpečnosti při vyjíždění z ul. Polní.
Tato záležitost byla již v minulosti projednávána. Dopravní Inspektorát Náchod vydal
souhlasné stanovisko k umístění dopravního zrcadla.
Odůvodnění:
OMM se přiklání k umístění dopravního zrcadla. V minulosti byl tento problém konzultován s
vrchním strážníkem MP, který umístění zrcadla rovněž podporuje.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 4-12/18
RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit instalaci dopravního zrcadla na křižovatku ulic U Letiště
a U Zvonice na p. p. č. 639/13, k. ú. Krčín.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/5. Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
ORM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
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Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad tématy a podmínkami možných dotací na investiční priority a podání žádostí o
tyto dotace. ORM - vážou se na to další body - viz 3/7 a 3/16.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 4-13/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé
investiční záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/6. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů do 50 tis.
Kč
Identifikace:
V návaznosti na Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují pro rok 2019, který bude předložen ke schválení na ZM 2, došlo k
aktualizaci Zásad k tomuto Programu a tedy i přílohy těchto zásad - vzorové veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty
města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč. Smlouva upravuje poskytování dotace z tohoto
Programu do výše 50 tis. Kč. Smlouva je navrhována jako vzorová a bude po schválení výše
dotace pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána.
Odůvodnění:
Tato vzorová smlouva je přílohou Zásad pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci programu Obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují. Vzhledem k tomu, že poskytování dotace do 50 tis. Kč je v kompetenci RM,
je tato vzorová smlouva navržena samostatně ke schválení RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 4-14/18
RM schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6
RM ruší zároveň vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují do 50 tis. Kč schválenou
usnesením č. RM 382 - 16411/17.

Stránka 12

Tisk: 10.12.2018

ZÁPIS Z PORADY RM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/7. Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo v listopadu nově dotační podprogram
Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli - dotační titul DT 117D8220A Podpora obnovy
místních komunikací, kde budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních
komunikací. Zahájení příjmu žádostí 21.11.2018, ukončení příjmu 28.2.2018, zveřejnění
výsledků 04-05/2019, termín realizace projektu do 31.12.2020. Dotace 60 % ze způsobilých
výdajů (min. 500 tis. Kč a max. 5 mil. Kč). Do RM 4 byl nejdříve předložen záměr podat žádost
o dotaci na stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí (PD se nyní zpracovává pro stupeň
provedení stavby). Po následném projednání v rámci OMM a s MST se však došlo k názoru,
že tato komunikace není pro podání žádosti o dotaci do uvedeného programu úplně vhodná,
neboť nevede k veřejně přístupným objektům a mohla by být považována spíše za účelovou
pro zadní příjezd k soukromým objektům. Na OMM je zpracována i projektová dokumentace
na stavební úpravy místní komunikace v ulici Kpt. Jaroše, která obsluhuje několik firem,
penzion, technické služby a jedná se o místní komunikaci, proto byl na jednání RM 4
předložen ke schválení záměr - podat spíše žádost o dotaci na komunikaci v ul. Kpt. Jaroše. U
této dokumentace se však musí začít jednat s firmou Detecha o souhlasu se stavbou a o
majetkoprávním vypořádání, neboť tato komunikace se z části nachází na jejich pozemku.
Dále se musí zajistit stanoviska a vyjádření všech dotčených orgánů, správců sítí a podat
žádost o stavební povolení.
Město však ani u žádosti na stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše není schopno
získat plný počet bodů dle nastavených hodnotících kritérií (nepříznivá kritéria pro město zvýhodnění měst s nižším počtem obyvatel, nižším příjmem těch, která jsou uvedena v příloze
usnesení vlády č. 344, hodnotí se dále ekologický přínos v projektu), proto očekáváme menší
bodový zisk.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Přímo na jednání RM předložilo ORM návrh změny, odůvodnili, proč by nebylo vhodné žádat
o dotaci pro úpravy komunikace Na Zadomí a proč navrhují požádat na ul. Kpt. Jaroše.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 4-15/18
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora
obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt Stavební
úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/8. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0013
Identifikace:
V říjnu předložilo město do vyhlášeného druhého kola dotačního programu
Královéhradeckého kraje 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji žádost o dotaci na projekt "Cykloregion V. Moravce –
stavební úpravy komunikace ulice Železova louka". Jedná se o stavební úpravy místní
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komunikace v ulici Železova louka. Realizace 10-11/2018 . Termín dokončení realizace
projektu do dne 30.11.2020. Dne 03.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
tento projekt k financování.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 4-16/18
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18RRDU2-0013 na projekt "Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy komunikace ulice Železova
louka" ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/9. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0014
Identifikace:
V říjnu předložilo město do vyhlášeného druhého kola dotačního programu
Královéhradeckého kraje 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji žádost o dotaci na projekt "Cykloregion V. Moravce –
stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská I. etapa". Jedná se stavební úpravy
komunikace v ulici Chlístovská (I. etapa) v místní části Spy v celkové délce 650 metrů od
křižovatky s ulicí V. Moravce. Realizace v roce 2019. Termín dokončení realizace projektu do
30.11.2020. Dne 03.12.2018 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tento projekt
k financování.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 4-17/18
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18RRDU2-0014 na projekt "Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul.
Chlístovská I. etapa" ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/10. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0015
Identifikace:
V říjnu předložilo město do vyhlášeného druhého kola dotačního programu
Královéhradeckého kraje 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji žádost o dotaci na projekt Cykloregion V. Moravce –
novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora –DSP. Jedná se o zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení podél lesa Obora, která bude pokračování trasy v ulici
Železova louka. Termín dokončení realizace projektu do 30.11.2020. Dne 3.12.2018 schválilo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tento projekt k financování.
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Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 4-18/18
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18RRDU2-0015 na projekt s názvem Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a
cyklisty lesem Obora - DSP ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/11. Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2019
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení ZM Program obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2019 (dále jen Program). V návaznosti na
doporučení Komise regenerační zvýšit max. procentuální výši příspěvku až do výše 30%
(doposud 15%) byly upraveny Zásady k Programu a některé přílohy těchto zásad a Program.
Seznam objektů schválený usnesením č. ZM 122-7619/17 zůstává nezměněn, stejně jako
složení Grantové komise schválené usnesením č. ZM 116 – 7489/16. Program a Zásady
Programu včetně souvisejících příloh jsou přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Úpravu navýšení příspěvku doporučila Komise regenerační prostřednictvím RM 408.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 4-19/18
RM doporučuje ZM schválit Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města
Nové Město nad Metují pro rok 2019, Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují včetně všech příloh a vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 4-20/18
RM doporučuje ZM zrušit Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města v rámci
Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují včetně
všech příloh, schválené usnesením č. ZM 116-7489/16.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/12. Aktuální stav projektů ke dni 28.11.2018
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů viz příloha tohoto bodu. OMM dále informuje, že RM 408 svým
usnesením schválila podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) pro rok 2019 na projekt „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v
Nové Město nad Metují“, která byla dne 14.11.2018 odeslána na SFDI.
Odůvodnění:
Schválení podání žádosti bylo předloženo RM z důvodu časové tísně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních k jednotlivým projektům odpověděla vedoucí ORM a vedoucí OMM.
Zaznělo upozornění na chybný termín, který je uvedený u konečné realizace investice na ZŠ
Komenského.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 4-21/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 28.11.2018 ve znění
přílohy tohoto bodu. Dále doporučuje vzít na vědomí a potvrdit schválení podání žádosti o příspěvek
ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Na
Strážnici a Nahořanská v Nové Město nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
3/13. Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – rozšíření regulace stáv. kotelny
Identifikace:
V nabídkovém rozpočtu na realizaci akce „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského nebyly
zahrnuty náklady na rozšíření regulace stávající kotelny, kterou spravuje PNT. Regulaci
v kotelně pro PNT zajišťuje firma SW–control, IČO: 75353211, která předložila nabídku na
rozšíření regulace kotelny v celkové výši 55.864,49 Kč vč. DPH. Jedná se o vícepráce, které
je třeba objednat městem u výše uvedené firmy.
Odůvodnění:
Důvodem proč do rozpočtu vytápění přístavby tělocvičny nebyla zahrnuta regulace, bylo
především to, že se jedná pouze o rozšíření stávajícího regulačního systému v kotelně.
Správcem kotelny je PNT a práce musejí být provedeny firmou, která pro PNT regulaci
zajišťuje. Pro zajištění vytápění je rozšíření regulace nezbytné a práce dle předložené nabídky
je nutné provést opatření, aby vytápění tělocvičny bylo regulováno stejným systémem jako
stávající budova školy. Práce budou realizovány v lednu příštího roku, v rozpočtu města na
rok 2019 je s těmito vícepracemi počítáno.
ORM doporučuje schválení víceprací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 4-22/18
RM schvaluje vystavení objednávky na vícepráce na rozšíření regulace stávající kotelny v celkové
výši 55.864,49 Kč vč. DPH firmě SW–control, IČO: 75353211.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/14. Studie - Novostavba 12 BJ, lokalita Na Výsluní
Identifikace:
Do RM je předložena k projednání studie - Novostavba 12-ti BJ, lokalita Na Výsluní, kterou
zpracovala společnost INS spol. s.r.o., Náchod pro soukromého investora. Studie byla
veřejnosti prezentována investorem a projektanty na MěÚ dne 26.11.2018.
Odůvodnění:
Prezentace záměru je předložena k jednání na RM v příloze.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ve velice obsáhlé diskusi opakovaně vystoupili: Ing. Němeček, ST, Ing. Maur, TAJ, Mgr.
Hylský, ARCH, p. Jarolímek a MST. Ing. Němeček a Ing. Maur se velice kriticky vyjadřovali k
tomu, jak je studie zpracována, především s ohledem na předpokládané množství 12 bytů,
které by zde měly býtve 4 objektech vzniknout. Další diskuse se pak týkala úlohy města při
takovýchto záměrech, úlohy ARCH, úlohy účastníků řízení - tj. sousedů (chystá se petice) a
možností daných související legislativou všem těmto subjektům apod. Velice dlouze bylo opět
diskutováno také nad regulativy, a to jak nad těmi, které jsou dány platným ÚP, tak nad
"měkkými kriterii", které by měly být rovněž v rámci jednání o takovýchto záměrech
zdůrazňovány. V závěru diskuse pak bylo formulováno usnesení - 1 radní byl na vlastní
žádost vyloučen z hlasování pro možnou podjatost.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 4-23/18
RM byla seznámena se studií - Novostavba 12-ti BJ, lokalita Na Výsluní, kterou zpracovala
společnost INS spol. s.r.o., Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 4-24/18
RM konstatuje, že předkládaná studie zástavby Na Výsluní nesplňuje urbanistická kritéria pro dané
území, a to zejména z důvodu předpokládané vysoké koncentrace obyvatel v dané lokalitě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 17

Tisk: 10.12.2018

ZÁPIS Z PORADY RM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 4-25/18
RM ukládá vedení města jednat s investorem a předkladatelem studie - Novostavba 12-ti BJ,
lokalita Na Výsluní, zpracované společností INS spol. s.r.o., Náchod s tím, že předkládaná studie
zástavby Na Výsluní nesplňuje urbanistická kritéria pro dané území, a to zejména z důvodu
předpokládané vysoké koncentrace obyvatel v dané lokalitě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/15. II; Dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 - vjezd na Husovo náměstí od
náměstí Republiky
Identifikace:
RM na minulém sezení č. 3 projednala dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 vjezd na Husovo náměstí od náměstí Republiky a přijala toto usnesení RM 410-17645/18:
"Rada města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) vzhledem k nastalé havarijní situaci v
Novém Městě nad Metují přijala na svém řádném zasedání RM č. 3 dne 26. listopadu 2018
usnesení ve znění:
RM důrazně žádá:
- Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), aby na všechna
jednání související s řešením problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova
náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují.
- stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy - Krčín
- stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného
řešení autobusové dopravy
- dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních,
zvláště pak předpokládaný termín zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou
opatření realizována
- o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.
RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo
náměstí v souvislosti s dokončením rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v
Krčíně.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím
přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby
nevedla přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují.
RM vyslovila poděkování strážníkům MP za zajištění mimořádných hlídek při řízení dopravy
projíždějící přes Husovo náměstí."
Po usnesení RM proběhla jednání na ŘSD HK, KHK - Dopravní výbor Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, CIRI v Hradci Králové. Závěry s těchto jednání budou sděleny na
jednání RM č. 4.
Zároveň radní obdrželi e-mail od Ing. Petra Neumanna a pana Dostála, na který reagovala
SPP - Ing. Radka Škaldová.
Odůvodnění:
Na RM budou předány aktuální informace z jednání k dopravním opatřením vedoucí přes
Husovo náměstí. V příloze je podnět p. Dostála a průběh jednání SPP.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
ST a MST informovali radní o průběhu a výsledcích jednání na ŘSD, CIRI a KÚ HK v minulém
týdnu. Ing. Prouza informoval o jednání Dopravního výboru Zastupitelstva KHK k této
problematice. ST informoval i o situaci související s otevřením uzavírek od Spů do Krčína a s
viaduktem v ul. Havlíčkova a o výhledu dokončovacích prací v roce 2019. Dále byly
diskutovány podněty občanů dotčených objektů. Budou opět pozváni k jednání.

K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 4-27/18
RM projednala dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 - vjezd na Husovo náměstí od
náměstí Republiky a vzala na vědomí informace ST a MST z jednání o této problematice a
budoucích postupech s ŘSD, CIRI a s KÚ KHK a informace z Dopravního výboru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 4-26/18
RM ukládá MST svolat ve spolupráci s OMM opět schůzku s majiteli dotčených nemovitostí,
ohrožených současným stavem dopravy vedené po silnici I/14 přes Husovo náměstí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/16. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. ORM předkládá RM na vědomí informace o vyhlášení
výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Výzva byla vyhlášena dne 29.11.2018, lhůta pro podávání žádostí končí 31.05.2019. Město
může získat dotaci ve výši 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Projekt
musí být ukončen do 3 let od přidělení dotace. Záměr města je revitalizovat území areálu
kasáren a to buď: 1) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy vč. ozelenění nebo
2) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy + vybudování části parku (na
základě zpracované územní studie zeleně) + obnova účelové komunikace v areálu. Pro
podání žádosti o dotaci bude nezbytné zadat ke zpracování projektovou přípravu, tj. PD na
demolici budovy, v případě varianty 2 i PD na parkové úpravy v areálu kasáren.
Odůvodnění:
Jedná o nový dotační titul MMR na revitalizaci areálů brownfields vč. demolice objektů, na
který obce a kraje dlouhodobě čekaly.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-28/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace o výzvě k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-29/18
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci dle varianty č. 2 a schvaluje zařazení nové
položky na projektovou přípravu dle var. 2 (PD demolice a PD parkové úpravy) a podání žádosti o
dotaci do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 500 tis. Kč. Financování této položky bude pokryto
z rezervy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 17ZPD02-0008
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. Královéhradecký kraj (KHK) uzavřel s městem v roce
2017 Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 17ZPD02-0008 na akci „Vodní
nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování projektové dokumentace“.
Projektové dokumentace (PD) na obě vodní nádrže jsou zpracovány a byly městu předány. U
obou PD je pozastávka ve výši 10 %, která bude uvolněna po nabytí právní moci stavebního
povolení. Doposud nebylo možné požádat o stavební povolení (vodní nádrž Spy – nutnost
provést biologické hodnocení na základě předběžné informace z KHK o záznamu výskytu
skokana ostronosého (Rana arvalis) v minulých letech, vodní nádrž Vrchoviny – vypořádání
požadavku Povodí Labe, tj. zpracování geom, plánu pro uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, případně i smlouvy o nájmu pozemku, která bude podkladem pro vyjádření ke
společnému povolení). Termín ukončení realizace projektu byl stanoven do konce roku 2018 a
z výše uvedených důvodů podalo město v říjnu žádost o jeho prodloužení. Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje dne 3.12.2018 schválilo žádost města na prodloužení termínu
realizace této akce do konce roku 2019.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 4-30/18
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 17ZPD020008 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/1. Podnájemní smlouva - čp. 83, smuteční obřadní síň
Identifikace:
Jedná se o předložení podnájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č. p. 83, ul.
Českých legií, SMOS (Smuteční obřadní síň) uzavřené mezi pí Miluší Menclovou (stávající
nájemce), IČO: 11594322 a p. Martinem Hůlkou (podnájemce), IČO: 45589615, ke kontrole.
Kontrola podnájemní smlouvy byla podmínka souhlasu s podnájmem. Podnájemní smlouva
musí být sepsána se stejnými podmínkami, jako platná nájemní smlouva.
Odůvodnění:
Kontrola podnájemní smlouvy byla podmínka souhlasu s podnájmem nebytových prostor viz
usnesení č. RM 407-17509/18 ve znění: "RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor ve
SMOS (Smuteční a obřadní síň), č. p. 83, ul. Českých legií, v rozsahu dle uzavřené nájemní
smlouvy s pí Miluší Menclovou, IČO: 11594322, třetí osobě, a to p. [osobní údaj odstraněn].
Podnájem bude realizován na základě podnájemní smlouvy a za stejných smluvních
podmínek jaké jsou uvedeny ve smlouvě s pí Menclovou. RM požaduje předložit podnájemní
smlouvu ke kontrole."
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 4-31/18
RM bere na vědomí shodu podnájemní smlouvy mezi pí Miluší Menclovou (stávající nájemce), IČO:
11594322, a p. Martinem Hůlkou (podnájemce), IČO: 45589615, s platnou nájemní smlouvou na
nebytové prostory v č. p. 83, ul. Českých legií (SMOS).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
4/2. Výpověď ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - Česká pošta čp.100
Identifikace:
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, stávající nájemce
budovy č.p. 100 v Novém Městě nad Metují, ul. 1. máje, část obce Krčín vypovídá ke dni
28.02.2019 Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v tomto objektu. Zároveň je RM
předkládána informace České pošty, s.p., o otevření pošty Partner - viz dopis ze dne
28.11.2018 v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Výpověď byla podána v souladu se smluvními podmínkami Smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání, ze dne 23.06.2014. V této situaci OSN doporučuje RM zamýšlet se
nad dalším osudem využití prostor budovy: A/ nabídnout uvolněné prostory "MŠ Krčín", B/
zveřejnit záměr pronájmu novému nájemci. Varianta rozšíření prostor "MŠ Krčín" vychází z
požadavku ředitelky MŠ, který byl v minulosti vznesen.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
OSN - jedná se o prostory po pobočce České pošty, s.p., zájem o prostory projevila MŠ. Ing.
Maur - požádal vedoucího OSN o názor v souvislosti s požadavkem MŠ. OSN - vše je potřeba
předem projednat z projektantem a Krajskou hygienickou stanicí. S předběžným návrhem na
využití nebytových prostor by přišel p. Horvat do RM. Splnění požadavku MŠ mu osobně
přijde smysluplné. Odchod p. Horvata z jednání RM ve 14:19 hodin.
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 4-32/18
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřené dne
23.06.2014, podanou Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:
47114983, ve znění přílohy k tomuto bodu. RM bere na vědomí informaci České pošty, s.p., o
otevření pošty Partner v Krčíně, která bude poskytovat služby České pošty, s.p., s platností ode dne
01.02.2019, na adrese: Nahořanská 60 (prodejna COOP), Nové Město nad Metují.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 4-33/18
RM ukládá OSN projednat s vedením Základní školy a Mateřské školy Krčín možnost rozšíření
prostor Mateřské školy o výše uvedené uvolněné prostory.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/1. Hodnocení školního roku 2017/2018 v mateřských školách
Identifikace:
Ředitelky "MŠ Rašínova" a "MŠ Na Františku" a zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"
předstupují před RM s hodnocením školního roku 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Za doprovodu vedoucího OŠKS, pana Mgr. Václava Kupky, přišli na jednání RM ředitelky
novoměstských MŠ:
1/ Bc. Petra Mináriková - ředitelka "MŠ Rašínova" - šestitřídní MŠ se speciální třídou pro děti
se zrakovým postižením, spolupracují se Speciálním pedagogickým centrem v Hradci Králové
a očními lékaři. Třída je přizpůsobena pro alergiky a astmatiky, pracují podle metodiky prof.
Žilky. Mají 2 třídy pro dvouleté děti. Jsou otevřenou školou, rodiče mohou vstupovat do tříd a
pozorovat dítě při práci. Jsou zabezpečenou školou, používají čipový bezpečnostní systém.
Pracují podle školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“, který je zaměřen na
všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Nadstandardní činnosti - plavecká škola, školička bruslení,
Sportovní centrum Nové Město nad Metují - cvičení pod dohledem fyzioterapeutů. Ve škole
pracuje 11 plně kvalifikovaných učitelů. Velmi dobrá spolupráce s rodiči (schůzky s rodiči,
přednášky, oslavy na školní zahradě, zapůjčení odborné literatury), se základními školami,
ZUŠ, DDM Stonožka, MC Na zámečku, MK, MMUZ, Hasiči (kroužek Plamínek) aj. Důležitá je
spolupráce se zřizovatelem, která je dobrá a za kterou na jednání RM ředitelka MŠ
poděkovala. Nově vybudovali zázemí pro učitelky a uklízečky, mlhoviště pro dvouleté děti,
dále opěrnou zeď, umývárny atd. Do budoucna se budou muset zaměřit na zahradu. Dne
10.05.2018 se konal zápis dětí, dětí je méně. Pokles dětí se odrazil na velikosti dotace na
přímé výdaje ve vzdělání, musela rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost. V lednu
proběhla kontrola ČŠI, dopadla velmi dobře. Poděkování za všechny MŠ v Novém Městě nad
Metují za zavření MŠ o prázdninách na 5 týdnů. Žádná negativní reakce od rodičů a veřejnosti
nebyla.
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2/ pí Hana Kavková - „ředitelka MŠ Na Františku“ - všechny potřebné údaje jsou ve výroční
zprávě. Myslí si, že hodně věcí mají společné s ostatními MŠ. Městu by chtěla poděkovat za
spolupráci, především OŠKS a OSN. Zahrada je na hranici životnosti. Váží si velmi dobré
spolupráce s rodiči, zapojuje se téměř 80 %. Chystají se nové aktivity a rozšíření spolupráce s
rodiči.
3/ pí Irena Černá - zástupkyně ředitelky „MŠ Pod Výrovem“ - jedná se o školku rodinného
typu, což je plus a ředitelka MŠ na tom také staví svou práci. Upřednostňují lidové tradice
např. masopust - tj. akce, která přetrvává téměř 20 let. Za tu dobu vešel masopust ve
známost. Dobrá je spolupráce s rodiči, např. při zdobení vánočního stromečku na Husově
náměstí. Spolupráce s „MŠ Na Františku“ je dobrá. Spolupráce s MěÚ je na velmi dobré
úrovni, komunikace probíhá lépe než v minulosti.
4/ pí Gabriela Žižková - zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“ (pro MŠ Krčín). Do MŠ je
zapsáno 71 dětí, pracuje zde 5 kvalifikovaných učitelek, 1 chůva a 2 provozní zaměstnankyně.
Pracují podle vzdělávacího programu “Za vzděláním krůček po krůčku”, cílem je vytvořit co
nejvhodnější podmínky pro děti, pro jejich všestranný rozvoj. Nabízí rozmanité činnosti pro
děti, spolupracují s rodiči. MŠ spolupracuje se ZŠ, s DDM Stonožka, chodí s dětmi na
bruslení, navštěvují lyžařskou školu v Olešnici v Orlických horách. Zapojují se do akcí města,
např. Brány města dokořán. Informace o dětech získávají rodiče formou konzultačních dnů,
které jsou vždy 1. pondělí v měsíci. Rodiče vycházejí vstříc akcím MŠ - sběr papíru apod.
Drobné opravy provádí školník, větší zajišťuje OSN. MŠ je také chráněna čipy. Požádala RM
o umístění WC na zahradě MŠ a dále také o možnost využití prostor po zrušené pobočce
České pošty, s.p., v Krčíně, vybudovali by tam pro děti ložnice. ST si osvěžil požadavek na
WC. Paní Černá se za požadavek přimluvila, protože kontroly preferují samostatné ložnice, ve
kterých jsou stále lůžka rozloženy. Dotaz Ing. Maura - nebude děti rušit hluk z ulice? Paní
Žižková - okna všech místností jsou také směrem do ulice a nevadí to.
5/ pí Marcela Šanovcová - zástupkyně ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“ (pro MŠ Vrchoviny) jednotřídní MŠ, poslední 2 roky nemají naplněnou kapacitu. V MŠ je zapsáno 21 dětí, pracují
zde 2 učitelky, školnice, kuchařka a údržbář. Využívají toho, že jsou na okraji městské části,
hodně činností provádějí v přírodě. Absolvují s dětmi lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických
horách, plavecký výcvik v Novém Městě nad Metují v Centru Najáda s.r.o. Vloni vybavili
MŠ novým nábytkem, umístili novou markýzu nad terasou, byla vymalována celá MŠ.
Vybavení zahrady je zastaralé, ve spolupráci s rodiči ji částečně upravili, doplnili sedací
nábytek, dílničku s nářadím, vyměnili kuchyňku, vyrobili si ohniště a vyměnili písek. V příštím
roce by MŠ chtěli zabezpečit. Závěrem ředitelka MŠ poděkovala všem za spolupráci. ST - z
Plánu oprav by se měla MŠ zabezpečit v příštím roce.
Ing. Maur - také poděkoval všem za jejich práci. Od některých ředitelek nezazněly žádné
požadavky - jsou nějaké? Paní Kavková - zahrada MŠ - je zpracován projekt. Čekají na
vypsání výzvy. Realizovalo by se z rozpočtu města v roce 2020. Celkové náklady cca 750 tis.
Kč, spoluúčast by měla být 15 %. Paní Bc. Mináriková - zpracovává se projekt na spojovací
tunel, měl by být realizován příští rok. Zahrada v MŠ také stárne, byla by potřeba její
rekonstrukce. ST doplnil, že část těchto požadavků již mají zahrnuto v rozpočtu města na
příští rok. Pan Jarolímek - požádal o předání seznamu požadavků MŠ. Ředitelky reagovali s
tím, že seznam požadavků předávali na OSN.
ST dodatečně ředitelkám MŠ představil nové složení RM ve volebním období 2018 - 2022 a
také nového MST, pana Ing. Libora Hovorku. Práce ředitelek si ceníme, rádi chodíme na
představení MŠ, včera na Husově náměstí to bylo velmi pěkné a hrdinský výkon podaly děti
z „MŠ Na Františku“. Další dotazy radních nebyly, ST poděkoval všem ředitelkám MŠ za
účast. Projednání tohoto bodu skončilo ve 13:50 hodin.
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 4-34/18
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2017/2018 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, v Základní škole a
Mateřské škole Krčín - pracoviště MŠ Krčín a v Základní škole a Mateřské škole Krčín - pracoviště
MŠ Vrchoviny přednesené ředitelkami a zástupkyněmi ředitelky těchto příspěvkových organizací a
děkuje jim za jejich dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/2. Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 4-35/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/3. Výroční zpráva o činnosti - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 4-36/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4. Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín" Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 4-37/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Krčín za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/5. Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny" Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 4-38/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Vrchoviny za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/6. Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 12.11.2018
Identifikace:
Dne 12.11.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR").
ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018. Ředitelka školy
informovala ŠR o postupu stavebních prací při budování přírodovědné učebny.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 4-39/18
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 12.11.2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/7. Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 14.11.2018
Identifikace:
Dne 14.11.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018. Dále byla ŠR informována
ředitelkou školy o dosavadním průběhu školního roku 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 4-40/18
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 14.11.2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/8. Informace o výpůjčce virtuální učebny - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“ informuje RM o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi
Královéhradeckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Krčín. Jedná se o zapůjčení
virtuální učebny na podporu přírodovědného vzdělávání, která se skládá z hardware pro
virtuální učebnu, přírodovědného software a výsuvného tabulového systému. Účelem této
výpůjčky je podpora přírodovědného vzdělávání realizovaná v rámci projektu „Implementace
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání“. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou
do 31.12.2020. Po uplynutí této doby se předmět výpůjčky převede do vlastnictví města
prostřednictvím darovací smlouvy a město ho předá k hospodaření škole.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 4-41/18
RM bere na vědomí informaci ředitelky „ZŠ a MŠ Krčín“ o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi
Královéhradeckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Krčín. Jedná se o zapůjčení
virtuální učebny na podporu přírodovědného vzdělávání, která se skládá z hardware pro virtuální
učebnu, přírodovědného software a výsuvného tabulového systému.

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/9. Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"
Identifikace:
Městský klub žádá o povolení tradiční akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru
před Spolkovým domem. V rámci akce proběhnou čtyři adventní koncerty a na kašně by měl
být umístěn adventní věnec (obdobně jako v minulém roce). V neděli 02.12.201 se uskuteční
první adventní koncert, rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení první svíce na adventním
věnci. Další adventní koncerty proběhnou 09.12., 16.12. a 23.12.2018. Začátek všech
adventních koncertů je v 16:30 hodin. Dále MK žádá o povolení tradiční akce "Česko zpívá
koledy", která se uskuteční ve středu 12.12.2018 od 18:00 hodin na Husově náměstí v
prostoru před Spolkovým domem. MK žádá o bezplatné zapůjčení 9 kusů nízkého pódia na
dny 02.12., 09.12., 12.12., 16.12. a 23.12.2018.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: Dohled nad celou akcí zajistíme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 4-42/18
RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým
domem ve dnech 02.12., 09.12., 16.12. a 23.12.2018, s pořádáním akce „Česko zpívá koledy“ dne
12.12.2018, s umístěním adventního věnce na kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením 9
kusů nízkého pódia na adventní koncerty ve dnech 02.12., 09.12., 16.12. a 23.12.2018 a na akci
"Česko zpívá koledy" dne 12.12.2018 v prostoru před Spolkovým domem u vánočního stromu za
podmínky dodržení "Pravidel při pořádání kulturních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém
Městě nad Metují".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 4-43/18
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia na akce „Adventní
neděle“ a „Česko zpívá koledy“ a MP zajistit dohled nad oběma akcemi.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/10. Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o schválení přijetí účelově určeného finančního daru na
podporu environmentální výchovy ve výši 2.000 Kč od Střediska ekologické výchovy
SEVER Horní Maršov. Dar škola získala jako ocenění za přínos v oblasti EVVO
(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) v Královéhradeckém kraji za rok 2018.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení a ze Zásad upravujících
povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 4-44/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod, ve výši 2.000 Kč od Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov na podporu
environmentální výchovy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/11. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních důvodů na dny 03.01. a 04.01.2019.
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: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 4-45/18
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a to na dny 03.01. a 04.01.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/12. Aktualizace vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Identifikace:
Na základě zjištění při kontrolách čerpání dotace z rozpočtu města prováděných u spolků bylo
interním auditorem doporučeno aktualizovat vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města. Ve smlouvách je nově v čl. II odst. 1 v první větě doplněno "... v
souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují ..." viz přílohy (změna vyznačena červeně).
Odůvodnění:
Návrh aktualizace vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města byl
připraven ve spolupráci s PRAV a UKIA.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 4-46/18
RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
(do 50.000 Kč), vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000
Kč) a vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovních areálů.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/13. Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
SK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve
výši700 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v 1. čtvrtletí 2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz bylo vysvětleno, že nejde o mimořádnou žádost, ale obvyklou v tomto období - v
podstatě jde o žádost o uvolnění zálohy z položky, kterou v rámci rozpočtu daná sportovní
organizace obdrží - viz žádosti v dalších bodech. Mgr. Kupka odchod ve 14:07 hodin.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 4-47/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 Sportovnímu
klubu Nové Město nad Metují z.s. ve výši 700 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
5/14. Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
MFK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve
výši 200 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených
se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 4-48/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 Městskému
fotbalovému klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 200 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy
se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15. Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2019 ve výši 500 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na začátku roku na
úhradu energií.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 4-49/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 Tělovýchovné
jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z.s. ve výši 500 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16. Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
TC Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve
výši 40 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na začátku roku na úhradu
energií a na přípravu areálu na zahájení sezóny.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 4-50/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 Tennis Clubu
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 40 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17. Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v 1. čtvrtletí na úhradu energií a
další běžnou údržbu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 4-51/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 Centru Najáda
s.r.o. ve výši 400 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1. Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v
rámci rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého
ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 4-52/18
RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření provedená od minulého zasedání ZM ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
6/2. Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 4-53/18
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Smuteční obřadní síně, Osadního
výboru Vrchoviny, SDH Vrchoviny a Kina 70 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
6/3. RO - navýšení § 2223
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 2223 - bezpečnost silničního provozu o částku 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Řešení dopravní situace spojené se zvýšeným provozem vozidel přes Husovo náměstí
muselo být řešeno mimo využití hlídky Městské policie také přijetím pracovníka na dohodu o
provedení práce na výpomoc při řízení provozu. To představuje vyšší výdaje § 2223 bezpečnost silničního provozu než předpokládal schválený rozpočet.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 4-54/18
RM schvaluje RO - navýšení § 2223 - bezpečnost silničního provozu o částku 30 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto převodem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, cyklostezky,
parkoviště.
RO

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2018

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/4. RO - navýšení § 3421
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o částku 10 tis. Kč
přesunem z jiného paragrafu rozpočtu ve správě TS.
Odůvodnění:
V průběhu roku došlo k většímu rozsahu údržby dětských hřišť, než předpokládal rozpočet
města. K větší opravě došlo zejména u dětského hřiště na Malecí.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 4-55/18
RM schvaluje RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže (ostatní výdaje) o částku 10 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky,
cyklostezky, parkoviště.
RO

Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2018

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
6/5. Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v
rámci rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2019. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté transfery (dotace)
poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může RM provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění rozpočtových opatření
se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci schváleného rozpočtu,
bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné předkládání
provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které
RM v rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 4-56/18
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené
změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/6. Žádost SK o mimořádnou dotaci
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018. Na základě žádosti o prominutí zápůjčky, kterou projednalo
ZM, bylo usnesením č. ZM 127-7759/18 rozhodnuto o odkladu vrácení zápůjčky do
30.06.2019. Jako vhodnější řešení, než prominutí zápůjčky, bylo z pohledu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vedoucím OF doporučeno,
v případě souhlasu ZM, řešení splátky zápůjčky nebo její částky poskytnutím mimořádné
dotace.
Přes veškerá úsporná opatření a aktivity SK se stále nepodařilo stabilizovat prostředky klubu
zejména na provoz a údržbu areálu gen. Klapálka. Ředitel SK žádá o poskytnutí mimořádné
dotace na splátku půjčky ve výši 500 tis. Kč. Podrobnosti viz příloha.
Odůvodnění:
Rozpočet města na rok 2019 v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky. V případě souhlasu
ZM s poskytnutím mimořádné dotace na splátku zápůjčky by se její poskytnutí mělo
promítnout úpravou návrhu rozpočtu na rok 2019 při jeho schválení v § 3419 – tělovýchovná
činnost (dotace Sportovnímu klubu – splátka zápůjčky městu). O schválenou částku by byla
snížena rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409). V případě odkladu rozhodnutí
ZM, např. z důvodu doložení dalších podkladů, by měla být dostatečná částka v rezervě
ponechána.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi vyjadřovali k žádosti s tím, že by chtěli mít nějaké relevantní podklady a
informace o důvodech, které tento stav způsobily a také o opatřeních, které SK udělalo, aby v
budoucnu k něčemu takovému nedocházelo. Je třeba je pozvat na schůzku. Z těchto důvodů
nebylo hlasováno o původně navrženém usnesení ve znění: RM doporučuje ZM schválit
poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., v roce 2019
na splátku části zápůjčky poskytnuté městem Nové Město nad Metují ve výši 250 tis. Kč.", ale
bylo přijato usnesení, kterým byl uložen úkol OF - vyzvat ředitele SK k doplnění podkladů
k žádosti o poskytnutí dotace, zejména podrobný rozpočet a vyúčtování akce, na kterou
město zápůjčku SK poskytlo, a akce zmiňované v žádosti, tedy Světový a Evropský pohár
v lukostřelbě v letech 2017 a 2018.
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 4-57/18
RM ukládá OF vyzvat ředitele SK k doplnění podkladů k žádosti o poskytnutí dotace, zejména
podrobný rozpočet a vyúčtování akce, na kterou město zápůjčku SK poskytlo, a akce zmiňované
v žádosti, tedy Světový a Evropský pohár v lukostřelbě v letech 2017 a 2018.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
6/7. Členské příspěvky, dary a rezervy 2019
Identifikace:
Členské příspěvky, dary a rezervy – informace o položkách zahrnutých do návrhu rozpočtu na
rok 2019.
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Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2019 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK
BESIP a Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou
zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v
případě programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních
různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek
podléhá schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 4-58/18
RM doporučuje ZM schválit a vzít na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve
znění přílohy do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 39 tis. Kč, Nová
Města v Evropě 8 tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště
Náchod (dar) 18 tis. Kč, Městský klub v Novém Městě nad Metují 3.170 tis. Kč, Sportovní klub Nové
Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 95,04
tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 4-59/18
RM doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely:
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém
Město nad Metují - festival komedie 1.000 tis. Kč, dotace města na obnovu objektů historické a
architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 950 tis. Kč,
sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití
sportovišť ve výši 6.250 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 450
tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace
města 550 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních
oddílů) 160 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci
svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O
přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají
schválení ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
6/8. Žádost TJ Spartak o finanční podporu
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá o finanční podporu na spolufinancování projektu
Rekonstrukce zimního stadionu. Předpokládaný rozpočet projektu je 27 269 837 Kč. Podíl
spolufinancování připadající na žadatele činí 8 810 952 Kč. V současnosti je jednáno o
zmenšeném rozsahu rekonstrukce. V případě spoluúčasti města ve výši 1/3 z celkové
spoluúčasti, tj. 2 726 984 Kč, získá TJ Spartak dodatečné body pro hodnocení žádosti. Viz
příloha.
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Odůvodnění:
V případě souhlasu ZM s poskytnutím příslibu dotace na projekt Rekonstrukce zimního
stadionu její poskytnutí mělo promítnout úpravou návrhu rozpočtu na rok 2019 při jeho
schválení v § 3419 – tělovýchovná činnost (rezerva na dotaci TJ Spartak – rekonstrukce
zimního stadionu). O schválenou částku by byla snížena rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje (§ 6409).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně jednali o žádosti, konstatovali, že žádost nemá dostatek potřebných
informací, na základě kterých by bylo možné přijmout nějaké závazné usnesení RM a ZM,
tzn., že je nutné vyžádat si dodání dalších podkladů, mj. i návrh na zúžení rozsahu uvažované
investice. Pokud bude tato žádost doplněna a bude vše předloženo do ZM č. 2, tak bude
možné o případné podpoře, podmínkách a její výši rozhodnout přímo na jednání ZM.
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 4-60/18
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují
v roce 2019 na rekonstrukci zimního stadionu v případě poskytnutí dotace od MŠMT ČR ve výši
2 727 tis. Kč a zahrnout rezervu do návrhu rozpočtu na rok 2019. Podmínkou je dodání dalších
podkladů od žadatele, a to včetně návrhu na zúžení rozsahu uvažované investice a splnění všech
náležitostí, potřebných k vydání stavebního povolení na akci.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/1. Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru + Závěry z kontrolního šetření
Identifikace:
RM je v příloze tohoto bodu předložen Zápis č. 12 z jednání KV z kontroly provedené v
uplynulém volebním období a Závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení
č. ZM 125-7711/18 včetně uvedeného doporučení.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 4-61/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 12 z jednání Kontrolního výboru ustaveného pro
volební období 2014 - 2018 a závěry z provedeného kontrolního šetření dle přílohy k tomuto bodu
včetně uvedeného doporučení.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2. BraunSW – Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2019
Identifikace:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění
smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon těchto agend přešel v roce 2012 z PNT
na OSN.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize, jedná se o smlouvu na dobu určitou do konce
kalendářního roku. Z tohoto důvodu je třeba každý rok schválit znění smlouvy upravené podle
aktuálních podmínek.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 4-62/18
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Obchodní smlouvu č. 2019/911 na aktualizaci
programových produktů firmy BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO 46376941 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 27.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/3. Smlouva o poskytování právních služeb
Identifikace:
Návrh Smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Nové Město nad Metují a
Advokátní kanceláří Všetečka&partneři a spol., se sídlem: Orlická 163, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 25262025, ve věci vypracování stanoviska k postupu samosprávy města po
závazném místním referendu.
Odůvodnění:
Na základě požadavku RM byla Advokátní kancelář Všetečka&partneři a spol. (dále jen "AK")
oslovena se žádostí o vypracování stanoviska pro další postup města související s platným a
závazným místním referendem. RM je předkládán návrh smlouvy, na jejímž základě bude
touto AK příslušné stanovisko vypracováno a případně s ní bude možné konzultovat další
záležitosti této věci se týkající.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní si na jednání RM přizvali k projednávané záležitosti PRAV - příchod ve 14:08 hodin která poskytla bližší informace z jednání s JUDr. Všetečkou. Radní navrhli dát do smlouvy
předpokládaný rozsah. Bylo vysvětleno, že to takto vložit v této chvíli nelze, ale právnička ve
spolupráci s vedením bude dohlížet nad přiměřeností rozsahu i plateb.
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 4-63/18
RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem Nové Město nad Metují a
Advokátní kanceláří Všetečka&partneři a spol., se sídlem: Orlická 163, 500 03 Hradec Králové, IČO:
25262025, na jejímž základě bude touto advokátní kanceláří vypracováno stanovisko k postupu
samosprávy Nového Města nad Metují po závazném místním referendu, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/4. Veřejná zakázka malého rozsahu Komplexní pojištění pro město Nové Město nad Metují
Identifikace:
Výsledek veřejné zakázky na komplexní pojištění města.
Odůvodnění:
Stávající pojistné smlouvy končí ke dni 31.12.2018. Pojistné smlouvy byly konzultovány s
PRAV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněla upozornění p. Jarolímka, kriticky se vyjádřil k vysoutěžené pojišťovně i k
obsahu smlouvy. Jeho kritika se týkala mj. ceny pojišťovaných nemovitostí, nízkého pojistného
plnění, např. v případě krupobití a vichřice - jde podle něj fakticky o "podpojištění" budov.
Popsal dále to, jakým způsobem byl majetek města flexibilně pojištěn v době, kdy to zajišťoval
ve spolupráci s vedoucím OF on sám. Vyjádřil se v tom smyslu, že takto navrženou pojistnou
smlouvu na 3 roky svým hlasováním nepodpoří. Ing. Maur se připojil ke kritice s tím, že nevidí
jako dobré vybírat přímo pojišťovnu, ale vybrat makléře, který vše zajistí. TAJ přislíbil prověřit
objektivnost cen budov, které byly uvedeny v zadávacích podmínkách. Z toho by pak mělo
vyplynout to, jak velké riziko jsme dosud podstupovali a budeme podstupovat v budoucnu.
Zároveň upozornil na to, že soutěžení pojištění bylo touto formou schváleno v RM - výběr byl
poprvé proveden formou e-aukce. Výsledkem tehdy byla značná úspora peněz oproti do té
doby placeným částkám za pojištění městského majetku. Nyní šlo o obálkovou metodu. ST
upozornil na to, že v případě zajištění pojištění makléřem se automaticky zvedne pojistná
částka o jeho služby. P. Jarolímek upozornil, že služby makléře jsou ze zákona zdarma. ST
reagoval s tím, že vybraná pojišťovna si ale odměnu makléře logicky zapojí do pojistné částky.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 4-64/18
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Komplexní pojištění pro město Nové Město nad
Metují nabídku společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem: Římská 45, 120 00 Praha
1, IČO: 46973451, za nabídkovou cenu 1.134.054 Kč, viz příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 17.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 4-65/18
RM schvaluje pojistné smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., se sídlem: Římská 45, 120 00 Praha 2, IČO: 46973451, a to na pojištění: 1/
odpovědnosti, majetku, 2/ vozidel, 3/ osob, vše ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem těchto 3 pojistných smluv.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 17.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/5. Peněžitá plnění členům výborů a komisí - nečlenům zastupitelstva - ode dne 01.01.2019
Identifikace:
Podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o
peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce,
za výkon členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.
Odůvodnění:
Radě města je navrhováno, aby doporučilo ZM schválit nová peněžitá plnění předsedům a
členům výborů a některých komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, od 01.01.2019
takto: peněžité plnění předsedům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pololetně
celkem ve výši 3.000 Kč (původní výše 2.400 Kč), peněžité plnění předsedovi bytové komise a
sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pololetně ve výši 400
Kč za účast na jednom jednání (původní výše 200 Kč) , peněžité plnění členům bytové komise
a sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pololetně ve výši 200
Kč za účast na jednom jednání (původní výše 100 Kč).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 4-66/18
RM doporučuje ZM schválit nová peněžitá plnění předsedům a členům výborů a některých komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva obce, ode dne 01.01.2019 takto: peněžité plnění předsedům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pololetně celkem ve výši 3.000 Kč, peněžité plnění
předsedovi bytové komise nebo sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, pololetně ve výši 400 Kč za účast na jednom jednání, peněžité plnění členům bytové komise
a sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pololetně ve výši 200 Kč za
účast na jednom jednání.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/6. Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.01.2019
Identifikace:
Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, které je účinné ode dne 01.01.2019, dochází ke zvýšení odměn
zastupitelům. Z tohoto důvodu jsou RM a ZM předkládány návrhy nových částek neuvolněným
zastupitelům platným ode dne 01.01.2019.
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Odůvodnění:
Radě města je navrhováno, aby doporučilo ZM schválit nové měsíční odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva ode dne 01.01.2019 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 900
Kč (původně výše 800 Kč), měsíční odměna pro člena rady ve výši 3.200 Kč (původní výše
2.860 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise
nebo sociálně - rozmisťovací komise ve výši 3.600 Kč (původní výše 3.091 Kč), měsíční
odměna pro člena rady a zároveň člena bytové komise nebo sociálně - rozmisťovací komise
nebo komise SPOZ ve výši 3.400 Kč (původní výše nebyla stanovena), měsíční odměna pro
člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru, bytové komise nebo sociálně - rozmisťovací
komise ve výši 1.300 Kč (původní výše 1.260 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň
člena bytové komise nebo sociálně - rozmisťovací komise nebo komise SPOZ ve výši 1.100
Kč (původní výše 1.060 Kč).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 4-67/18
RM doporučuje ZM schválit měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ode dne
01.01.2019 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 900 Kč, měsíční odměna pro člena rady
ve výši 3.200 Kč, měsíční odměna pro člena rady a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise
nebo sociálně - rozmisťovací komise ve výši 3.600 Kč, měsíční odměna pro člena rady a zároveň
člena bytové komise nebo sociálně - rozmisťovací komise nebo komise SPOZ ve výši 3.400 Kč,
měsíční odměna pro člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise nebo
sociálně - rozmisťovací komise ve výši 1.300 Kč, měsíční odměna pro člena rady a zároveň člena
bytové komise nebo sociálně - rozmisťovací komise nebo komise SPOZ ve výši 1.100 Kč.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/7. Rozdělení gescí ST a MST ve volebním období 2018 - 2022
Identifikace:
ST a MST předkládají informaci pro RM a ZM o tom, jak jsou mezi ně pro dané volební období
rozděleny gesce k jednotlivým oblastem výkonu samosprávných činností v rámci města Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Pro efektivní komunikaci radních, zastupitelů a veřejnosti s vedením města je vhodné znát
rozdělení gescí mezi ST a MST.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 4-68/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o tom, jak jsou pro volební období 2018 - 2022
rozděleny gesce k jednotlivým oblastem výkonu samosprávných činností v rámci města Nové Město
nad Metují mezi dva uvolněné zastupitele, tj. ST a MST - viz příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: ST, Provede: TAJ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 40

Tisk: 10.12.2018

ZÁPIS Z PORADY RM 4

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

7/8. Nesouhlas občanů se zahájením územního rozhodnutí o umístění stavby
Identifikace:
Účastníci řízení uvádí skutečnosti a námitky k žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby "FTTx_NMNM_003_B.Němcové, k.ú. Nové Město nad Metují" Nové Město
nad Metují, B. Němcové, 28. října, T. G. Masaryka, spis. zn.: Výst. 10512/2018/Mi, č. j.:
NMNM/12437/2018/OVRR/MI. Účastníci řízení nesouhlasí se zahájením územního
rozhodnutí, popř. s vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci, a požadují prošetření a revizi
celé záležitosti. Podrobnosti viz dopis účastníků řízení ze dne 15.11.2018 v příloze tohoto
bodu.
Odůvodnění:
PRAV ve spolupráci s OVRR předkládá RM na vědomí návrh písemné odpovědi na dopis
účastníků řízení ze dne 15.11.2018, tj. dopis ST - viz příloha k tomuto bodu. Návrh odpovědi
bude doplněn o vyjádření zástupce společnosti N-SYS s.r.o., p. [osobní údaj odstraněn],
jakmile ho doručí OVRR.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse byla prezentována trasa kabeláže - město dalo již dříve souhlas na základě
žádosti firmy N-SYS s.r.o. Žádostí bylo několik, v různých lokalitách. Ukládáno je do pozemku
města.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 4-69/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopis účastníků řízení ze dne 15.11.2018 ve věci nesouhlasu
se zahájením územního rozhodnutí, popř. s vydáním rozhodnutí o umístění stavby
"FTTx_NMNM_003_B.Němcové, k.ú. Nové Město nad Metují" Nové Město nad Metují, B. Němcové,
28. října, T. G. Masaryka, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 4-70/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí návrh písemné odpovědi na dopis účastníků řízení ze dne
15.11.2018, tj. dopis ST ve znění přílohy k tomuto bodu, který bude účastníkům řízení odeslán až po
obdržení vyjádření zástupce společnosti N-SYS s.r.o.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/9. ZM 2 dne 13.12.2018 - program
Identifikace:
Dne 13.12.2018 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 2. zasedání ve volebním období 2018 - 2022.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 4-71/18
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 2 dne 13.12.2018: 1 - Kontrola úkolů;
2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet
města na rok 2019; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10. Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022
Identifikace:
Pro každé nové volební období je vždy předkládán a schvalován Jednací řád ZM. Podrobnosti
viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jednací řád ZM byl konzultován a upraven PRAV viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 4-72/18
RM doporučuje ZM schválit Jednací řád Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ve znění
přílohy k tomuto bodu, a to s platností ode dne 13.12.2018 na volební období 2018 - 2022.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11. Oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o cenách vodného a
stočného na rok 2019
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne
22.11.2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje ode dne 01.01.2019
tyto ceny - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse o cenách atd. Bylo doporučeno zástupcům města, aby se dotázali na kritéria
pro úsporná opatření ve společnosti (viz ztráty).
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 4-73/18
RM doporučuje ZM vzít na vědomí cenu vodného a stočného na rok 2019 vydanou společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/12. Pověření členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují k přijímání prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství
Identifikace:
Je třeba vymezit okruh oddávajících - ze zákona je jím nyní pouze ST a MST. Další oddávající
pověřuje usnesením RM. Vzhledem k tomu, že nikdo z radních neprojevil na RM č. 2 závazný
zájem, tak bylo domluveno, že TAJ osloví zbývající zastupitele, je třeba získat ještě alespoň 2
zájemce. TAJ oslovil všechny zastupitele a do pátku, 30.11.2018 nedostal žádnou odpověď,
nikdo zájem neprojevil.
Odůvodnění:
V souladu s § 11a, odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství prohlášením před starostou,
místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem.
Návazně podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada obce zabezpečuje
rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou
vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. ZM Nové
Město nad Metují si tuto pravomoc nevyhradilo.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 4-74/18
RM pověřuje pro funkční období 2018 - 2022 k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do
manželství člena ZM: pana Mgr. Josefa Hylského. Starosta p. Petr Hable a místostarosta Ing. Libor
Hovorka přijímají uvedená prohlášení z titulu své funkce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/13. Komise RM 2018 - 2022
Identifikace:
RM rozhodla svým usnesení č. RM 408-17567/18 o ustavení těchto komisí pro volební období
2018 - 2022: Komise sociálně-právní ochrany dětí, Komise povodňová, Komise inventarizační,
Komise škodní, Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k zakázkám
malého rozsahu v působnosti OMM, Komise SPOZ, Komise bytová, Komise sociálněrozmisťovací, Komise regenerační, Komise "Partnerský výbor", Komise sportovní, Komise
kulturní, Redakční rada Novoměstského zpravodaje, Komise pro cestovní ruch, Komise
názvoslovná, Komise dopravní a Komise pro výstavbu a rozvoj. Na základě toho byli osloveni
zástupci (lídři) volebních stran k provedení nominace členů těchto komisí. Podrobnosti viz
příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Přímo na jednání RM byly ještě doplněny některé nominace, byly určení předsedové komisí a
bylo konstatováno, že do Komise pro cestovní ruch byla nominována pouze jediná osoba,
takže budou zástupci stran znovu vyzváni a dále návrh nominací předloží i OŠKS, neboť má
tuto oblast na starosti.
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K čl. 7/13 USNESENÍ č. RM 4-75/18
RM jmenuje předsedy jednotlivých komisí Rady města Nové Město nad Metují a členy těchto komisí
ve znění upravené přílohy k tomuto bodu. RM ukládá ST provést písemné jmenování předsedů i
jednotlivých členů komisí a zabezpečit zveřejnění všech komisí vč. jejich obsazení na webových
stránkách města.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/14. Výbory ZM 2018 - 2022
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 408-17566/18 doporučila ZM schválit pro volební období 2018 2022 ustavení následujících výborů ZM: Finanční výbor, Kontrolní výbor a Osadní výbor Krčín,
Osadní výbor Spy a Osadní výbor Vrchoviny. Na základě toho byli osloveni zástupci (lídrové)
volebních stran a předsedové Osadních výborů k provedení nominace členů těchto Výborů
ZM. Nyní je třeba doporučit ZM obsazení těchto Výborů ZM, které definitivně schválí ZM 2 na
svém řádném veřejném zasedání dne 13.12.2018. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 4-76/18
RM doporučuje ZM schválit obsazení jednotlivých Výborů Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují dle návrhů předložených v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
7/15. Pracovní skupiny ZM 2018 - 2022
Identifikace:
RM svým usnesení č. RM 408-17575/18 doporučila ZM zrušit Pracovní skupinu Dům zdraví,
Pracovní skupinu Novoměstská naučná stezka a Pracovní skupinu pro rozvoj podnikání,
ustavených v minulém volebním období 2014 - 2018. RM dále doporučila ZM schválit ustavení
Pracovní skupiny Koupaliště a uložila ST předložit návrh aktuálního obsazení Pracovní
skupiny Koupaliště - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/15 USNESENÍ č. RM 4-78/18
RM doporučuje ZM souhlasit s ustavením pracovní skupiny Koupaliště a schválit její obsazení.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.12.2018
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/16. Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starostky paní B. Alkenings
Identifikace:
OSÚ předložili na jednání RM 2 (19.11.2018) ke schválení zahraniční služební cestu do
Hildenu ve složení: starosta p. Petr Hable a tlumočnice pí Věra Prokýšková. Služební cesta se
uskuteční ve dnech 07.12. - 09.12.2018 na základě oficiální pozvánky starostky města Hildenu
pí Birgit Alkenings - viz příloha. Důvodem této služební cesty je osobní setkání představitelů
obou měst a projednání vzájemné spolupráce do dalších let. Jedním z bodu je také projednání
oslav k 30. výročí od podpisu Partnerské smlouvy mezi městem Hilden a městem Nové Město
nad Metují. Pozvánka je určena také pro manželku starosty. Vzhledem k ošetřování člena
rodiny se paní Věra Prokýšková nemůže této zahraniční cesty zúčastnit. Zahraniční cesty se
zúčastní jako tlumočnice paní Marie Böhmeová. Z tohoto důvodu je třeba změnit usnesení
schváleného bodu.
Odůvodnění:
Osobní setkání pana starosty Petra Hableho se starostkou města Hilden upevní dlouholeté
partnerství mezi oběma městy. Součástí setkání bude i projednání oslav k 30. výročí od
podpisu společné partnerské smlouvy, které proběhnou během roku 2019. Z důvodu jazykové
bariéry by měla tuto delegaci doprovázet tlumočnice - asistentka ST paní Věra Prokýšková.
Vzhledem k ošetřování člena rodiny se paní Věra Prokýšková nemůže této zahraniční cesty
zúčastnit. Zahraniční cesty se zúčastní jako tlumočnice paní Marie Böhmenová. Z tohoto
důvodu je třeba změnit usnesení schváleného bodu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Dodatečně byli radní informováni ST, že nakonec k zahraniční cestě z objektivních a
praktických důvodů nedojde a je dáno RM na vědomí zrušení této cesty.
K čl. 7/16 USNESENÍ č. RM 4-79/18
RM bere na vědomí informaci starosty o zrušení zahraniční cesty do partnerského města Hilden,
která byla RM schválena na termín 07.12. - 09.12.2018.

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

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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