Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 76 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 01.11.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:31

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:31

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:31

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:08

16:31

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:31

On-line

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:31

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:31

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:31

Plná

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:07

Částečná

11

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

13:10

14:35

Částečná

12

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

13:12

14:35

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:39

16:08

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:41

16:07

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

15:25

15:40

Částečná

16

Bc. Alena Čečetková

referentka ORM (OMM)

15:25

15:40

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.11.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - DDM Stonožka

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - ZUŠ B. Smetany

2/3

Nové znění Zřizovací listiny MSSS Oáza

2/4

Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2021

2/5

Tajemník KKULT

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 2088
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 652/1
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Johnova

3/3

Koupě lesních pozemků p. p. č. 1387/1 a p. p. č. 1388 v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Na Táboře

4.

Správa nemovitostí

4/1

Nájemní smlouva - pronájem garáže v č. p. 371, ul. Nádražní

4/2

Zápis ze 174. zasedání Bytové komise ze dne 13.10.2021

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města

4/5

Bezúplatný převod majetku PO

5.

Rozvoj

5/1

Návrh na změnu územního plánu - Studýnka

5/2

Zpracování Změny č. 2 ÚP - Dodatek č. 1 k SOD

5/3

Zápis z jednání Komise pro řízení realizace Strategického plánu

5/4

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2021

5/5

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/6

Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 - podání žádosti o dotaci

5/7

Oprava místní komunikace ul. Družební, I. etapa - podání žádosti o dotaci
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5/8

Dotace MMR - Rekonstrukce veřejných budov

5/9

Kanalizace Nové Město nad Metují - zápis z jednání ze dne 05.10.2021

5/10

Kanalizace Nové Město nad Metují - koncesní dokumentace VZMR provozovatel

5/11

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše

5/12

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

5/13

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - Žádost o ukončení Smlouvy o dílo
dohodou

5/14

Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1

5/15

RO v rámci položky § 3639 Městský mobiliář

5/16

Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku Březinky

5/17

PD - komunikace v ul. Čelakovského - návrh řešení, Dodatek č. 1 k SOD

5/18

Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren

5/19

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

5/20

Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les

5/21

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

5/22

Územní studie Krčínské návrší a připomínky radních k činnosti OVRR

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2021

6/2

Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna

6/3

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2021

6/4

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

ZM 21 dne 11.11.2021 - program

7/2

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě

7/3

Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.09.2021

7/4

Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 13.09.2021

7/5

Závěry z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM - dotace, granty a veřejné podpory v roce 2018

7/6

Oficiální stanovisko města k obviněním uvedených v regionálních novinách ECHO

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 69-3989/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Klosova - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Klosova na p. p. č. 2093/2, 2240, 2241, 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi
spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

23.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
30.08.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 66-3756/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Budoucnost areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

Zadání:

konstatuje
, že ředitel SK Nové Město nad Metují z.s. nepředložil do RM 66 žádnou úpravu
projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v tom
smyslu, jak bylo doporučováno na ZM 18. RM ukládá ST informovat ředitele SK Nové
Město nad Metují z.s. o nutnosti snížit podstatně finanční náročnost projektu a
směřovat projekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažovacího systému.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 26.10.2021: Projekt nakonec letos podán nebyl a VH je chystaná na
prosinec 2021.
Plnění ke dni 08.10.2021: Stále bez reakce.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Plnění ke dni 16.07.2021: Jednání s ředitelem SK proběhlo s tím, že projekt nechce
měnit. K žádosti o účast ST na VH SK prohlásil, že pevný termín ještě nemají. VH
bude na podzim.
Plnění ke dni 17.06.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. S ředitelem SK ST
jednal, nedošlo k žádné změně žádosti.
Původní plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. ST informoval ředitele SK o přijatém usnesení
RM a vyzval ho ke schůzce k projednání budoucnosti areálu SK. Zároveň ST vyzval
ředitele SK k umožnění účasti ST na jednání VH SK. Obě výzvy zatím bez reakce
SK.
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Číslo úkolu:

RM 74-4221/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (opravy autobusových zastávek)
o 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 - silnice.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 74-4220/21

Název:

Navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (opravy autobusových zastávek)
o 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 - silnice.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 74-4217/21

Název:

Přeložka NN v ul. Kpt. Jaroše - Smlouva o smlouvě budoucí

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie č. Z_S14_12_8120082655 mezi firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO: 247290035, DIČ: CZ247290035, a městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, DIČ: CZ00272876, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Podepsaná smlouva byla odeslána na ČEZ Distribuce a.s.

Číslo úkolu:

RM 74-4216/21

Název:

Zadání zpracování studie - revitalizace Jiráskových sadů

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky rozpočtu § 3745 - "revitalizace Jiráskových sadů - PD o 50 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3639 - akce Rekonstrukce opěrné zdi u
čp. 361 ul. Nádražní.

Termín plnění: 31.10.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.10.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

06.10.2021

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4215/21

Název:

Zadání zpracování studie - revitalizace Jiráskových sadů

Zadání:

schvaluje
SOD na zpracování studie na "Revitalizaci Jiráskových sadů, Nové Město nad Metují"
mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou,
Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, s nabídkovou cenu 169.400 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4214/21

Název:

Zadání zpracování studie - revitalizace Jiráskových sadů

Zadání:

souhlasí
se zadáním zpracování studie na "Revitalizaci Jiráskových sadů, Nové Město nad
Metují" Ing. Gabriele Mlatečkové Čížkové, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, s
nabídkovou cenu 169.400 Kč vč. DPH.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4211/21

Název:

Návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve
Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to „Oprava komunikace podél
domu č. p. 66 ve Vrchovinách" ve výši 390 tis. Kč (§ 2212) a RO - přesun z akce
Rekonstrukce opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní (§ 3639) na tuto novou položku.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 02.11.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4210/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve
Vrchovinách

Zadání:

bere na vědomí
předložené návrhy řešení opravy komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách, ve
znění přílohy tohoto bodu, a schvaluje zadání realizace opravy komunikace, výměnu
obrub a předláždění chodníku dle varianty č. 3 firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova
404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 376 815,78 Kč vč.
DPH.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4208/21

Název:

Chodník ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ s
opraveným termínem realizace z termínu září-říjen 2021 na termín v souladu s
výzvou veřejné zakázky, tedy od září do listopadu 2021 mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO:
45539006, za nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 74-4207/21

Název:

Chodník ve Vrchovinách

Zadání:

revokuje
usnesení č. RM 71-4054/21 ve znění: "RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Chodník
ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006,
za nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem", neboť byl ve smlouvě uvedený chybný termín realizace.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 13.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4193/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2011-100-001387 mezi
firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO:
48172928, DIČ: CZ48172928, a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky
6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, DIČ: CZ00272876, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána a jedno vyhotovení předáno na VaK Náchod.

Číslo úkolu:

RM 74-4191/21

Název:

Odnětí části lesního pozemku p. p. č. 1314/2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
lokalita Ve Vilách

Zadání:

ukládá
OMM vypracovat ve spolupráci se SL a následně podat na OŽP žádost města o
trvalé odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to p. p. č. 1314/2, druh
pozemku lesní pozemek (dle GP č. 2340-83/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1314/3
o výměře 553 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují tak, aby následně byla tato část
pozemku dána do souladu se skutečným stavem, tj. druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace a zajištění všech náležitostí na místně příslušném
katastrálním úřadě. RM pověřuje ST podpisem žádosti o trvalé odnětí pozemku.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

26.10.2021 - žádost o prodloužení termínu. V současné době SL zpracovává
příslušné dokumenty pro podání žádosti o odnětí na OŽP.

Číslo úkolu:

RM 74-4190/21

Název:

Žádost o ukončení nájmu dohodou - zahrada v ul. Drážní

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují ze dne 03.01.2018 uzavřenou s pí [osobní údaj
odstraněn], a to ke dni 15.10.2021 s tím, že na pozemku bude ponechána původní
stavba kůlny a oplocení s bránou, které jsou vlastnictvím města Nové Město nad
Metují. Vzhledem k tomu, že pozemek již nebude dále pronajímán, bude nájemci dle
dohody i po ukončení nájmu umožněno odstranění vysázených keřů a květin, včetně
příp. dočištění a zarovnání plochy, v jarních měsících roku 2022, nejpozději však do
dne 30.04.2022. RM pověřuje ST podpisem dohody o ukončení smlouvy ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

06.10.2021

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 14.10.2021
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Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena dne 14.10.2021 s tím, že nájemkyně si již odstranila
vysázené keře a květiny a pozemek předala ve vzorném stavu. V tomto směru je
podmínka převzetí nejpozději do dne 30.04.2022 již splněna a pozemek je volný a
použitelný pro případné potřeby města.

Číslo úkolu:

RM 74-4189/21

Název:

Žádost "ZŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek

Zadání:

ukládá
OŠKS jednat ve spolupráci se ST se ZŠ Krčín o dalších možných výtvarných
variantách řešení úprav interiérů zastávek v ul. 1 máje v Krčíně a dále jednat se
soukromým vlastníkem části objektu u autobusové zastávky směrem na HK s tím, že
o výsledku jednání bude OŠKS informovat v RM 76, tj. dne 01.11.2021.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá jednání se ZŠ Krčín, škola je vyzvána k
předložení nových návrhů.

Číslo úkolu:

RM 72-4133/21

Název:

Diskusní setkání s občany města

Zadání:

ukládá
ST svolat diskusní setkání s občany na středu dne 24.11.2021.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno - informace bude ve Zpravodaji, je připraven plakát a bude prezentováno i
na dalších informačních platformách města.

Číslo úkolu:

RM 72-4124/21

Název:

Navýšení limitu pojistné smlouvy

Zadání:

ukládá
OSÚ v souladu s § 100 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění realizovat jednací řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem
bude úprava navýšení limitu pojistného plnění živel - vichřice na částku 100 mil. Kč.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Výsledek JŘBÚ bude po otevření nabídky schválen přímo na jednání RM dne 18. 10.
2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 29.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 11.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 70-4041/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Komunikace v ul. Pod Vinicemi

Zadání:

ukládá
OMM připravit ve spolupráci s PRAV žádost města na vlastníky komunikace v ul. Pod
Vinicemi o její převod na město Nové Město nad Metují.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

26.10.2021 - Splněno. Dne 22.10.2021 bylo doručeno souhrnné stanovisko ze strany
dotázaných vlastníků komunikace vč. pozemku s tím, že nesouhlasí s převodem
jejich podílu na město. Obsah dopisu bude po zprovoznění poštovního serveru
odeslán na vědomí všem radním.
29.9.2021 - Žádost o prodloužení termínu, zatím nemáme reakci vlastníků.
23.9.2021 - odeslány dopisy jednotlivým vlastníkům

Číslo úkolu:

RM 70-4032/21

Název:

Znovuprojednání provozovny v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova

Zadání:

projednala
novou žádost Ing. Vladimíra Sháněla (vlastníka objektu BD č. p. 1510 v ul. Nerudova)
o souhlas města s PD týkající se malovýroby ovocných džemů a doporučuje žadateli
podat žádost opětovně, a to s upravenou PD dle požadavků vznesených na jednání
RM 70, kterého se žadatel zúčastnil.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno, žadatel podal novou žádost, příprava materiálu na RM.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 03.11.2021
Původní plnění: 04.10.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 03.11.2021
Původní plnění: 06.09.2021

22.10.2021: Odeslán dotaz na žadatele.
29.09.2021: Žadatel novou žádost nepředložil, necháváme ve sledování.
31.08.2021: OMM pro RM byla domluvena návštěva provozovny. Nové podklady
stavebník nezaslal, předpokládáme v průběhu měsíce září.

Číslo úkolu:

RM 70-4021/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Nepovolené či jinak legislativně problematické stavby na území města

Zadání:

ukládá
OMM čtvrtletně předkládat RM informace z OVRR týkající se legislativně
problematických staveb, objektů na území Nového Města nad Metují.

Založeno:

12.08.2021

Termín plnění: 07.02.2022
Původní plnění: 01.11.2021
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Plnění úkolu:

Vyjádření OVRR:
Ulice Dubinky - zpevněná plocha komunikace od silnice I/14 vedle objektu DLNK do
rozvojového území
2021-10-22: KU KHK stále nerozhodnul, který stavební úřad bude vyřizovat
Zábor veř. prostranství (parkoviště), využití jako prodejní plocha - u objektu čp. 2000 prodejní plocha prodejny zahradních potřeb - místní obchodní centrum
2021-10-22: vypsána kontrolní prohlídka na 26.10.2021. vyřizuje Ing. Štoková
Sjezd v ul. Třešňová - proveden nový široký sjezd přes chodník. Povolena pouze
výměna oplocení ve stávajícím rozsahu. Zásah do chodníku v majetku města.
2021-10-22: zatím neřešeno
Oplocení a nový objek u čp. 788, nám. 17. listopadu + zásah
do pozemku v majetku města - provedeno nové oplocení a drobná stavba na hranici s
pozemkem v majetku města, proveden zásah do pozemku v majetku města u
dětského hřiště v lokalitě náměstí 17. listopadu.
2021-10-22: zatím neřešeno
St. úpravy chatky v ul. Leštinská.
2021-10-22: zatím neřešeno
Nástavba na dvorním objektu č.p. 217 v ul. Nádražní - viditelné z ulice Smetanova.
2021-10-22: zatím neřešeno
Stavba na pozemku u čp. 39
2021-10-22: zatím neřešeno
Autovrakoviště Vrchoviny (z OVRR)
2021-10-22: dne 13.10.2021 poslán podnět na ČIŽP (inspekce životního prostředí)

Číslo úkolu:

RM 70-4006/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Rozdělení zbývají částky na dotace sportovním klubům

Zadání:

ukládá
OŠKS předložit RM po projednání v KSPORT návrh na rozdělení zbývajících 790 tis.
Kč sportovním klubům působících v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo RM 75.

Číslo úkolu:

RM 50-2916/20

Název:

Zjednosměrnění ul. Českých legií

Zadání:

souhlasí
se zjednosměrněním ul. Českých legií a pověřuje OMM zajištěním stanovení a
realizací DZ.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 27.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

21.10.2020

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 13.10.2021
Původní plnění: 22.02.2021

Plnění úkolu:

13.10.2021: Splněno. Ul. Českých Legií byla zjednosměrněna.
23.09.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení nabyde právní
moci na konci září, následně bude dopravní značení zrealizováno.
18.08.2021: Čekáme na vyjádření DI PČR, probíhá doplnění požadavků a předání
opět na ODSH.
08.06.2021: Žádost o nový termín. Na základě místního šetření se zástupcem DI
PČR je zástupcem DI PČR požadováno doplnění stávajícího cyklopiktokoridoru v
protisměru jednosměrky o vodorovné značení č. V20 provedené bílou barvou. Tento
požadavek bude zapracován do vydávaného stanovení. Po vydání stanovení bude
moci být dopravní značení umístěno.
11.05.2021: Žádost o nový termín. Byla podána námitka k vydání stanovení
dopravního značení. Tato námitka bude projednávána se zástupcem DI PČR dne
14.05.2021, pokud dojde k jejímu zamítnutí, bude vydáno stanovení a dopravní
značení bude umístěno.
15.02.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na vydání stanovení dopravního značení,
následně bude dopravní značení umístěno.

Číslo úkolu:

RM 75-4287/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Veřejná zakázka - Servery 2021

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky Servery 2021
nabídku společnosti DLNK, s. r.o., IČO: 26012162, se sídlem: T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují, za celkovou nabídkovou cenu bez DPH 374.900 Kč,
platná výše DPH 78.729 Kč, celková cena vč. DPH 453.629 Kč, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Podepsání smlouvy zajištěno.

Číslo úkolu:

RM 75-4282/21

Název:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
KK_21_3994122

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122
ve výši 60.000 Kč na provoz služby Centra prevence Mandl v roce 2021, ve znění
přílohy tohoto bodu, a zároveň pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar
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Založeno:

21.10.2021

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Plnění úkolu:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122
ve výši 60.000 Kč na provoz služby Centra prevence Mandl v roce 2021 byla
podepsána starostou a zaslána na Královéhradecký kraj k podpisu hejtmanem.

Číslo úkolu:

RM 75-4281/21

Název:

Jednací řízení bez uveřejnění - Komplexní pojištění majetku města

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ze dne 15.10.2021 k Pojistné smlouvě č. 0519499018 s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Dodatek upravující smlouvu připraven k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 75-4280/21

Název:

Smlouva o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele mezi
městem a jeho PO, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Smlouvy připraveny jednotlivým PO k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 75-4278/21

Název:

Plán zimní údržby na zimní období 2021 - 2022

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období
2021 - 2022 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto bodu, na Úřední desce města Nové
Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na webových stránkách města
Nové Město nad Metují.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno - Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 - 2022 v
Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky) byl
zveřejněn na ÚD ode dne 26.10.2021 do dne 01.04.2022.

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4277/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Plán zimní údržby na zimní období 2021 - 2022

Zadání:

schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 - 2022 v Novém Městě
nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4273/21

Název:

Informace k dotazu radního

Zadání:

ukládá
OMM vyzvat neprodleně OVRR k zahájení řízení o odstranění stavby Prodejní kiosek
ovoce a zeleniny na p. p. č. 383 a stánek s občerstvením na st. p. č. 306 v k. ú. Nové
Město nad Metují.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. OVRR vypsal na uvedené stavby kontrolní prohlídku na den 12.11.2021.
K účasti přizval i město NMnM.

Číslo úkolu:

RM 75-4271/21

Název:

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

Zadání:

schvaluje
novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to „Výsadba listnatých stromů
podél komunikace směrem k letišti (ul. Nahořanská)" ve výši 25 tis. Kč (§ 3745) a RO
- přesun z akce Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§ 2219)
na tuto novou položku.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4269/21

Název:

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

Zadání:

schvaluje
zadání zpracování odborného posudku na výsadbu stromů v k. ú. Krčín v ul.
Nahořanská směrem k letišti za cenovou nabídku ve výši 24.722 Kč vč. DPH od
společnosti OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov, a
pověřuje OMM vystavením objednávky.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
Původní plnění: 08.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 22.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

21.10.2021

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Plnění úkolu:

26.10.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4268/21

Název:

Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín

Zadání:

schvaluje RO
pro realizaci akce "Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou - PD" ve výši 60 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - položka "Oprava opěrné zdi u čp. 361 v
ul. Nádražní - realizace" na položku §2310 Pitná voda (Vodovodní řad v ul. Nad
Cihelnou).

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 75-4265/21

Název:

SOD na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách" za
nabídkovou cenu 376.815,78 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

26.10.2021: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 75-4263/21

Název:

Kaple na Výrově - oprava střechy

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky § 3326 - Místní památky o 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z položky § 3744 - Čištění skal včetně studny.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4254/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad
Metují

Zadání:

schvaluje
zadání zpracování vrstevnicového 3D modelu řešeného území v rámci zpracovávané
"Urbanisticko - architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují"
Ateliérem Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

25.10.2021:
Smlouva byla odeslána k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 75-4253/21

Název:

Rozpočtové opatření v rámci položky § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí jižní realizace

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky § 2212 - Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní část, realizace o 22
tis. Kč, a to v souvislosti s navýšením ceny na výrobu kovaného zábradlí pro
schodiště v této ulici. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2212 - Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - západní PD + realizace.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 75-4249/21

Název:

Pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní

Zadání:

souhlasí
s pronájmem prostor pro podnikání - garáž, v č. p. 371, ul. Nádražní, 549 01 Nové
Město nad Metují, pí [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 800,00 Kč/m2/rok,
se způsobem využití pro parkování osobního automobilu.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

OSN bere na vědomí. Do následující RM 76 bude připravena nájemní smlouva ke
schválení.

Termín plnění: 15.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4246/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Bačku

Zadání:

ukládá
OMM vyzvat vlastníky nemovitosti ([osobní údaj odstraněn]), aby odstranili
nepovolenou zeleň a řešili to.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 26.10.2021 byl odeslán dopis za účelem řešení situace ohledně
odstranění nepovolené zeleně.

Číslo úkolu:

RM 75-4245/21

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Bačku

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují. Zmiňovaný pozemek je dle Územního plánu
města Nové Město nad Metují součástí veřejné zeleně - významné plochy zeleně
v sídlech, parkově upravené a veřejně přístupné. Prodej pozemku, mj. za účelem
stavby oplocení, by byl v rozporu s platným ÚP. V požadované části pozemku jsou
navíc umístěné inženýrské sítě (plyn, kabelové vedení NN, sdělovací vedení).

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis z RM 75 odeslán žadatelce dne 25.10.2021.

Číslo úkolu:

RM 75-4244/21

Název:

Žádost o vyjádření k postupu ve věci pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují

Zadání:

bere na vědomí
dopis TAJ ze dne 08.10.2021, tj. odpověď na žádost nájemkyně pí Libuše
Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem: Johnova 310, 549 01 Nové Město nad Metují,
ohledně postupu státní správy a samosprávy při uzavírání nájemních smluv na
pozemek stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod dočasnou stavbou, která je
v jejím vlastnictví (CIS s přístavbou), ve znění přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM
poslat všem zastupitelům města e-mailem informaci o přijatém usnesení ve věci
žádosti nájemkyně a odpověď TAJ na tuto žádost.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Informace z RM 75 byla zaslána všem zastupitelům e-mailem dne
22.10.2021 a žadatelce byl odeslán dopis z RM 75 dne 25.10.2021.

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 01.11.2021
Splněno: 26.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 73-4163/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Žádost o dotaci do programu REACT- EU na pořízení auta pro pečovatelskou
službu

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské
služby v Novém Městě nad Metují do výzvy č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou
energetickou účinností v rámci React-EU.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Na žádosti o dotaci se pracuje, alokace finančních prostředků ve výzvě č. 101 je
zatím dostatečná. Vzhledem ke složitosti příloh žádosti do výzvy č. 101 a dalším
připravovaným žádostem z jiných dotačních programů s dřívějším termínem
odevzdání, žádáme o posun termínu plnění úkolu do 13.12.2021.

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 01.11.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:20 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:20 - 13:30 OMM
4.
Správa nemovitostí
13:30 - 13:40 OMM
5.
Rozvoj
13:40 - 16:00 OMM
6.
Finance
16:00 - 16:10 OF
7.
Různé
16:10 - 16:40
8.
Diskuse
16:40 Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 76-4289/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 76:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.11.2021

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

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - DDM Stonožka
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - ZUŠ B. Smetany
Nové znění Zřizovací listiny MSSS Oáza
Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2021
Tajemník KKULT

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 2088
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 652/1
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Johnova
Koupě lesních pozemků p. p. č. 1387/1 a p. p. č. 1388 v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Na Táboře

3/2
3/3

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Nájemní smlouva - pronájem garáže v č. p. 371, ul. Nádražní
Zápis ze 174. zasedání Bytové komise ze dne 13.10.2021
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
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4/4
4/5

Neplatiči nájemného v bytech města
Bezúplatný převod majetku PO

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

5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22

Rozvoj
Návrh na změnu územního plánu - Studýnka
Zpracování Změny č. 2 ÚP - Dodatek č. 1 k SOD
Zápis z jednání Komise pro řízení realizace Strategického plánu
Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2021
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 - podání žádosti o dotaci
Oprava místní komunikace ul. Družební, I. etapa - podání žádosti o dotaci
Dotace MMR - Rekonstrukce veřejných budov
Kanalizace Nové Město nad Metují - zápis z jednání ze dne 05.10.2021
Kanalizace Nové Město nad Metují - koncesní dokumentace VZMR provozovatel
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše
Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují"
(ul. U Lípy) - SOPPS
PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - Žádost o ukončení Smlouvy o dílo
dohodou
Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1
RO v rámci položky § 3639 Městský mobiliář
Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku Březinky
PD - komunikace v ul. Čelakovského - návrh řešení, Dodatek č. 1 k SOD
Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren
Uložení optické sítě na Žižkově náměstí
Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Územní studie Krčínské návrší a připomínky radních k činnosti OVVR

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

Finance
Rozpočtová opatření 2021
Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna
Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
Vyřazení majetku

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

Různé
ZM 21 dne 11.11.2021 - program
Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.09.2021
Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 13.09.2021
Závěry z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM - dotace, granty a veřejné podpory
v roce 2018
Oficiální stanovisko města k obviněním uvedených v regionálních novinách ECHO

8.

Diskuse

5/13

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.11.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 76 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 76-4290/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

2/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - DDM Stonožka
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "DDM Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní budou "zprávy" předkládány
pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou řešeny prostřednictvím
OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 76-4291/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad
Metují, Malecí 588 za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
Stránka 21

ZÁPIS Z PORADY
RM 76 ze dne 01.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní budou "zprávy" předkládány
pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou řešeny prostřednictvím
OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 76-4292/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění příloh
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Nové znění Zřizovací listiny MSSS Oáza
Identifikace:
OŠKS předkládá nové znění Zřizovací listiny Městského střediska sociálních služeb OÁZA
Nové Město nad Metují (dále jen "ZL"). Předkládané změny:
1/ Článek IV, odstavec 4 - aktualizace subjektů se kterými MSSS Oáza nejvíce spolupracuje.
2/ Článek VIII, odstavec 3 - nově zařazený body z důvodu uvedení ZL do souladu s
legislativou Evropské unie.
3/ Článek VI, odstavec 6 - vyškrtnut z důvodu duplicity s Článkem IV odstavec 5.
Odůvodnění:
Nové znění Zřizovací listiny Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad
Metují bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 76-4293/21
RM doporučuje ZM schválit nové znění Zřizovací listiny Městského střediska sociálních služeb
OÁZA Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2021
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 23.12.2021 až
02.01.2021. Důvodem pro uzavření MKN je malý zájem uživatelů o služby MKN mezi svátky a
zároveň bude umožněno zaměstnancům dočerpat řádnou dovolenou za rok 2021. MKN je v
období mezi svátky uzavřená pravidelně již několik let.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Vyjádření OŠKS:
Doporučujeme souhlasit, obdobné uzavření bylo v minulých letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 76-4294/21
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost ve dnech
23.12.2021 až 02.01.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Tajemník KKULT
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že zápisy z jednání komisí se budou pořizovat v programu Konsiliář, je
třeba, aby tajemníci komisí měli k tomuto programu přístup. OŠKS doporučuje jmenovat pí
Evu Kupkovou tajemnicí za KKULT (bez práva hlasování) a dosavadní tajemnici pí Moniku
Mrázkovou jmenovat členkou KKULT.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinnosti pořizovat zápisy z jednání komisí v programu Konsiliář.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 76-4295/21
RM jmenuje paní Evu Kupkovou tajemnicí KKULT (bez práva hlasovat) ode dne 01.11.2021 a
pověřuje OSÚ ve spolupráci s OŠKS vystavit nový jmenovací dekret.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 76-4296/21
RM jmenuje paní Moniku Mrázkovou členkou KKULT ode dne 01.11.2021 a pověřuje OSÚ ve
spolupráci s OŠKS vystavit nový jmenovací dekret.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 2088 v k.
ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
požádala dne 19.10.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy ELEKTRO COMP spol. s.r.o,
se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, po dokončení stavby zařízení distribuční
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soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021766/VB/01-02, Nové
Město n.M. Leštinská knn pro p. č. 811/1, v celkové délce 1 bm (0,75 m2) v části pozemku p.
p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč (za 0,75 m2) je více než
městem stanovena cena v Zásadách pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, a to ve výši 200
Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 21.04.2021 a schválena
usnesením č. RM 62-3539/21 ze dne 06.04.2021. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 16.09.2021 pod spis. zn. č. Výst.
27760/2021/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 76-4297/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021766/VB/01-02, Nové
Město n.M. Leštinská knn pro p. č. 811/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemku p. p. č. 2088 v majetku města
Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 1 bm
(0,75 m2) v rozsahu dle GP č. 2335-111/2021 ze dne 17.09.2021 za celkovou cenu 1.000 Kč + DPH
v zákonné výši, tedy ve výši 1.210 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 652/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Johnova
Identifikace:
GOLDWARE s.r.o., IČO: 25953052, se sídlem Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad
Metují, požádala dne 15.10.2021, po dokončení stavby kabelizace optickou sítí v ul. Johnova
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu 121,27 m2 v části pozemku p. p. č.
652/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi
č. 2/2017, a to ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o
právu provést stavbu byla uzavřena v roce 2017 a schválena usnesením č. RM 382-16417/17
ze dne 23.10.2017. Kolaudační souhlas na stavbu kabelizace optickou sítí, ul. Johnova dle
uvedené smlouvy byl vydán dne 06.08.2021 pod spis. zn. č. Výst. 11154/2021/G, K-59/21.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 76-4298/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, se spol. GOLDWARE s.r.o., IČO:
25953052, se sídlem Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, týkající se části pozemku p. p.
č. 652/1 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město
nad Metují, v rozsahu 121,27 m2 dle GP č. 2278-067/2020 ze dne 15.06.2020 za celkovou cenu
24.254 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 29.347 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
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pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Koupě lesních pozemků p. p. č. 1387/1 a p. p. č. 1388 v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Na Táboře
Identifikace:
Jedná se o lesní pozemky: p. p. č. 1387/1 o výměře 599 m2 a p. p. č. 1388 o výměře 346 m2
oba v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], která dne
30.09.2021 předložila městu nabídku na prodej zmiňovaných lesních pozemků do vlastnictví
města Nové Město nad Metují za celkovou kupní cenu ve výši 23.962 Kč. Nabízené pozemky
navazují na sousední lesní pozemek města p. p. č. 1315/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Nabízená kupní cena byla stanovena dle zpracovaného znaleckého posudku č. 904/26/2021
ze dne 21.09.2021 Ing. Tomáše Dohnanského z Velichovek a obsahuje obvyklou cenu za
zmiňované pozemky ve výši 21.062 Kč a náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
2.900 Kč.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s koupí lesních pozemků, neboť výsledná kupní cena ve výši 23.962
Kč (přepočet cca 25 Kč/m2 pozemku), která zahrnuje i náklady na vypracovaní znaleckého
posudku ve výši 2.900 Kč, je velice příznivá a přijatelná pro město a dojde tak k funkčnímu
rozšíření a logickému spojení sousedního lesního pozemku ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 76-4299/21
RM doporučuje ZM schválit koupi lesních pozemků: p. p. č. 1387/1 o výměře 599 m2 a p. p. č.
1388 o výměře 346 m2 oba v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn],
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to za stanovenou cenu dle znaleckého posudku č.
904/26/2021 ze dne 21.09.2021 vyhotovené znalcem Ing. Tomášem Dohnanským z Velichovek ve
výši 21.062 Kč vč. nákladů spojených s vyhotovením zmiňovaného znaleckého posudku a zjištění
obvyklé ceny uvedených pozemků ve výši 2.900 Kč, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 23.962 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Nájemní smlouva - pronájem garáže v č. p. 371, ul. Nádražní
Identifikace:
Nájemní smlouva na pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní, Nové
Město nad Metují, v rozsahu 26 m2 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 75-4249/21 souhlasila RM s pronájmem prostor pro podnikání garáž, v č. p. 371, ul. Nádražní, 549 01 Nové Město nad Metují, pí [osobní údaj odstraněn], za
nabídkovou cenu 800,00 Kč/m2/rok, se způsobem využití pro parkování osobního automobilu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 76-4300/21
RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní,
Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876, a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 174. zasedání Bytové komise ze dne 13.10.2021
Identifikace:
Zápis ze 174. zasedání Bytové komise konané dne 13.10.2021.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 76-4301/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 174. zasedání Bytové komise konané dne 13.10.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 76-4302/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.09.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.09.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 76-4303/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 30.09.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Bezúplatný převod majetku PO
Identifikace:
OSN zajišťovalo na základě požadavků školských zařízení obnovu gastro vybavení včetně
potřebných stavebních úprav ve 3 příspěvkových organizacích - "ZŠ a MŠ Krčín", "MŠ Na
Františku" a "MŠ Rašínova". Jednalo se o nákup myčky, elektrických kotlů, konvektomatů,
elektrických sporáků a gastro nádob ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
V souladu s §27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů může příspěvková organizace nabýt majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele. OF tedy navrhuje převod gastro
vybavení pro "ZŠ a MŠ Krčín" ve výši 361.185 Kč, pro "MŠ Na Františku" ve výši 248.171 Kč
a pro "MŠ Rašínova" ve výši 188.034 Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 76-4304/21
RM schvaluje bezúplatný převod majetku - myčky, 2x elektrického kotle a elektrického sporáku pro
"ZŠ a MŠ Krčín" ve výši 361.185 Kč, konvektomatu, sporáku bez trouby a 16x gastro nádoby pro
"MŠ Na Františku" ve výši 248.171 Kč a konvektomatu pro "MŠ Rašínova" ve výši 188.034 Kč ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Návrh na změnu územního plánu - Studýnka
Identifikace:
OVRR předkládá obdržený návrh na změnu Územního plánu Nového Města nad Metují v
lokalitě Studýnka - pozemky parc. č. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1051, 1078/2, 1078/3,
1076/2, 1082/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OVRR jako příslušný pořizovatel obdržel dne 03.09.2021 návrh na změnu Územního plánu
Nové Město nad Metují (dále jen "ÚP"), které podal p. [osobní údaj odstraněn] (viz přílohy 1 a
2). OVRR konstatuje, že předmětný návrh na pořízení změny ÚP má nyní všechny stanovené
náležitosti dle § 46 odst. 1. stavebního zákona a pořizovatel tedy v souladu s ustanovením §
46 odst. 3 stavebního zákona předkládá tento návrh na pořízení změny ÚP spolu se svým
stanoviskem (viz příloha 3) ZM k rozhodnutí. Návrh požaduje změnu využití pozemků v
lokalitě Studýnka na pozemcích parc. č. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1051, 1078/2,
1078/3, 1076/2, 1082/3 v k. ú. Nové Město nad Metují ze stávající plochy pro rodinnou
rekreace (RI) na plochu bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). Navrhovatel současně
souhlasí s uhrazením nákladů spojených s touto změnou ÚP. ARCH a ORM po podrobném
seznámení s předloženým návrhem a po konzultaci s OVRR nesouhlasí s předloženým
návrhem. OŽP nedoporučuje navrhovanou změnu ÚP z důvodu ochranného pásma lesa (do
50 m od lesních pozemků). Podmínky pro výjimky pro stavby do 50 m jsou vzhledem k
konfiguraci terénu a parcelaci velmi nepříznivé a rozhodně se nejedná o vhodnou rozvojovou
plochu pro rodinné bydlení.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza vznesl dotaz na pořizovatele ÚP - na druhé straně proti pozemkům, kterých se
žádost týká, RD byly vystavěny, a jsou blíž než 50 m od lesa. Odpověděl Mgr. Balcar s
odkazem na své nedoporučující stanovisko. Rovněž stanovisko odborných útvarů je
nedoporučující. Na pozemcích, o kterých mluví Ing. Prouza, že tam RD jsou, to bylo možné
mj. proto, že část těch objektů tam už existovala dříve a v souvislosti s tím, došlo později k
úpravě ÚP. Konkrétně v minulosti se v předchozí územně-plánovací dokumentaci (Územním
plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují) nacházela plocha individuální rekreace i na
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protější straně silnice, která byla následně na základě již stávajících budov transformována na
plochu bydlení v RD, a tak byla převzata i do nového ÚP. V rámci zpracovávání nového ÚP
projektant vyhodnocoval možnou transformaci stávajících ploch individuální rekreace,
nicméně u předmětných pozemků, kterých se žádost týká, dospěl k závěru, že zde tato
transformace není vhodná. Předmětný návrh na změnu ÚP požaduje de facto možnost
dalšího rozšíření plochy pro bydlení ve vzdáleném intravilánu města, ve kterém není možné
zajistit potřebnou infrastrukturu (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a zejména bezpečného
napojení lokality pro pěší chodníkem). Vzhledem k jejímu umístění bude lokalita vždy
představovat zcela odtrženou část urbanizovaného území, které jednoznačně není vhodné k
rodinnému bydlení. Dále je zde jednoznačný limit území - téměř celá plocha navrhované
lokality se nachází ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků a je tedy vysoká
pravděpodobnost, že případné umístění RD, doprovodných staveb, příp. i nového oplocení
bude na většině této plochy nemožné. Na stanovisko OVRR pak navázala diskuse radních,
zda se s tímto návrhem ztotožní či nikoliv. Poté bylo hlasováno o navrženém usnesení, tj.
nedoporučit ZM schválit pořízení požadované změny ÚP - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 76-4305/21
RM nedoporučuje ZM souhlasit s předloženým návrhem na změnu Územního plánu Nové Město
nad Metují na pozemcích parc. č. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1051, 1078/2, 1078/3, 1076/2,
1082/3 v k. ú. Nové Město nad Metují (viz příloha 1 a 2).
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Zpracování Změny č. 2 ÚP - Dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Pro město je nyní zpracovávána "Změna č. 2 ÚP Nové Město nad Metují" doc. Ing. arch.
Ivanem Kaplanem, IČO: 134125834, Praha 3, který je autorem ÚP Nové Město nad Metují, a
který zpracoval i Změnu č. 1 ÚP Nové Město nad Metují a pracuje i na Změně č. 3 ÚP Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
V příloze tohoto bodu je předložen RM ke schválení Dodatek č. 1 k SOD na zpracování
"Změny č. 2 ÚP Nové Město nad Metují", kterým je upraven termín dodání návrhu Změny č. 2
ÚP Nové Město nad Metují pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona. Ostatní
ujednání SOD zůstávají nezměněny. Důvodem posunu uvedeného termínu je plánovaný
souběh a spojení předmětné změny a změny č. 5, jejíž zadání je předloženo k odsouhlasení
do ZM 21.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - poprosil o informaci k připomenutí, co obnáší Změna č. 2 ÚP viz Dodatek č. 1 ke
SOD č. 134/2021 ze dne 25.06.2021 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, na: „Změna č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují“. Mgr. Balcar
- jedná se o prodloužení termínu plnění z důvodu plánovaného souběhu se změnou č. 4.
Změna č. 2 - většinou jde o požadavky soukromých osob, pár požadavků ze strany města a
část odstranění chyb, nepřesností nebo například, že došlo k urovnání majetkoprávních
vztahů - to vše je součástí Změny č. 2 ÚP. Hodně se tam bude pracovat s krajinou. Mgr.
Hylský - šlo mu o to, aby se změna nekonala za X let, pokud jde o pár týdnů, je to v pořádku.
MST - kdy je předpoklad schvalování Změny č. 2 ÚP na ZM? Mgr. Balcar - to nedokáže
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odhadnout - předchází tomu řada kroků vč. veřejného projednání. MST - je možné, že se to
stihne do konce volebního období? Mgr. Balcar - teoreticky by se to mohlo stihnout, ale
osobně si myslí, po zkušenostech s přechozími obdobnými situacemi, že spíše ne. Mgr.
Hylský - kdy se schvaloval stávající ÚP? Mgr. Balcar - v dubnu 2018. Mgr. Hylský - Změna č.
1 je komplet hotová? Mgr. Balcar - ano, Změna č. 1 je platná. Na další dotaz Mgr. Hylského,
který se týkal Změny č. 3, odpověděl rovněž Mgr. Balcar. Poté odhlasováno navržené
usnesení a následovalo jednání k bodu 5/22 - Územní studie Krčínské návrší a připomínky
radních k činnosti OVRR - k tomu byl na jednání přítomen i vedoucí OVRR Ing. M. Skalský.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 76-4306/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování "Změny č. 2 ÚP Nové Město nad
Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem, IČO: 134125834,
Vinohradská 156, 130 00 Praha 3, kterým je upraven termín dodání návrhu Změny č. 2 ÚP Nové
Město nad Metují pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Zápis z jednání Komise pro řízení realizace Strategického plánu
Identifikace:
Usnesením č. RM 74-4212/21 ze dne 04.10.2021 byli jmenováni členové Komise pro řízení
realizace strategického plánu. Komise se sešla ke svému prvnímu jednání dne 12.10.2021.
RM předkládáme na vědomí zápis z jednání Komise pro řízení realizace strategického plánu.
Na webu města, v sekci Strategický plán, jsou zveřejněny aktuální informace o postupu při
realizaci strategického plánu vč. jmenného seznamu členů Komise a zápisu z jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 76-4307/21
RM bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro řízení realizace strategického plánu ze dne
12.10.2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2021
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 76-4308/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav dotovaných projektů ke dni
26.10.2021, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá 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.
Odůvodnění:
Pravidelná informace pro RM a následně ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 76-4309/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Město má zpracovánu projektovou dokumentaci na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů"
v č.p. 1209 (budova ZUŠ) na Husově náměstí. Projekt řeší stavební úpravy obvodové zdi na
části suterénu (východní obvodová zeď) stávajícího objektu ZUŠ spojené se sanací vlhkosti
směrem do ulice U Zázvorky. Stavební práce navržené pro snížení vlhkosti stěn v suterénu
jsou rozděleny do IV. etap, přičemž první tři etapy jsou navazující (I. etapa - práce před
zahájením opravy, II. etapa - práce prováděné při započetí zemních prací na opravě
komunikace, III. etapa - vnější oprava soklové části východní stěny po dokončení opravy
komunikace). Předpokládané náklady těchto etap činí dle PD 1,157 mil. Kč vč. DPH. Dále je
doporučeno cca 5 let sledovat, zda provedená technologie fungovala a pokud ne, je navržena
IV. etapa spočívající v provedení doplňující hydroizolační bariéry z vnitřních prostorů suterénu.
Náklady této IV. etapy činí dle PD 1,273 mil. Kč vč. DPH. Na tuto akci je navržena položka do
rozpočtu města pro rok 2022 (pro etapy I.-III.).
Předpokládá se realizace akce souběžně s realizací rekonstrukce komunikace I/14 v ulici U
Zázvorky, kterou plánuje realizovat ŘSD, protože pro kompletní sanaci je nutné z venkovní
strany provést aplikace drenážního geokompozitu. Přesný termín realizace není známý. Pro
realizaci akce je možné využít dotačních titulů Ministerstva kultury ČR (dále jen MK ČR) a
Královéhradeckého kraje (dále jen KHK) na realizaci této akce. Předložení žádosti na první tři
etapy.
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MK ČR - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2022, akce bude zařazena do Anketního dotazníku, který se do 15.11.2021
odesílá na MK ČR. V případě, že realizace proběhne v roce 2022 bude podána v dubnu 2022
žádost o dotaci z tohoto programu, pokud ne, bude žádost podána v roce následujícím.
Program je vždy omezen na daný kalendářní rok. Maximální výše dotace 50 % z celkových
způsobilých výdajů. Výše finančních prostředků je závislá na výši přidělených finančních
prostředků (kvóty) z MKČR (známo koncem ledna) a počtu akcí, které se v daném
kalendářním roce realizují. Rozdělení finančních prostředků v programu regenerace je ZM
předkládáno ke schválení obvykle na únorovém nebo dubnovém zasedání.
KHK vyhlásil dotační program 22 KPGU2 Obnova památkového fondu, příjem žádostí do
23.11.2021, doba realizace projektu 01.01.2022-30.11.2023, dotace max. do výše 50 %
způsobilých výdajů (30 tis. - 500 tis. Kč). Lze očekávat dotaci max. do výše 400 tis. Kč.
Odůvodnění:
Na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů" v č.p. 1209 je zpracována PD, vydané závazné
stanovisko, vydané ohlášení prací na kulturní památce, vyhlášený dotační titul KHK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 76-4310/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů v
č.p. 1209" do vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje 22KPGU2 Obnova
památkového fondu a bude-li realizace v roce 2022, tak i do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Oprava místní komunikace ul. Družební, I. etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Město zadalo zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace v části ul. Družební
(od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po křižovatku s ul. U Lípy). Předmětem PD bude oprava
komunikace zfrézováním stávajícího živičného povrchu, položení nové živice, výměna
silničních obrub a vodících pásků. PD by měla být hotova do 3 měsíců od podpisu smlouvy
(29.09.2021). Odhadované náklady na realizaci opravy 3,5 mil Kč vč. DPH. Na tuto akci je
navržena položka do rozpočtu města pro rok 2022. Na realizaci opravy povrchu komunikace
by město mohlo využít vyhlášený dotační titul MMR 117D8220A Podpora obnovy místních
komunikací. Příjem žádostí je do dne 17.12.2021, realizace projektu možná do dne
31.12.2023, přičemž stavba musí být zahájena předáním staveniště nejpozději do dne
30.09.2022. Dotace max. 70 % ze způsobilých výdajů (500 tis. - 10 mil. Kč). Žádost o dotaci
bude moci být podána, pokud ke dni podání žádosti budou k dispozici veškeré povinné přílohy
- PD, rozpočet, pravomocný doklad stavebního úřadu nebo prohlášení, že stavba nepodléhá
povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Odůvodnění:
Zpracovává se PD na opravu komunikace v části ul. Družební, pro realizaci akce je možné
využít vyhlášený dotační titul MMR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - cifra mu v porovnání s ul. Kpt. Jaroše přijde vysoká. OMM - je to odhad,
projektant na tom ještě pracuje. Na další dotazy Ing. Dostála k dotaci odpověděl také vedoucí
OMM + vedoucí ORM. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 76-4311/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci "Oprava komunikace v ul. Družební, I.
etapa" do vyhlášeného dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací
Ministerstva pro místní rozvoj.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Dotace MMR - Rekonstrukce veřejných budov
Identifikace:
MMR vyhlásilo dotační program Podpora obcí s 3001-10 0000 obyvatel - DT 117d8220E Rekonstrukce veřejných budov. Podporovány budou akce zaměřené na obnovu veřejných
budov (přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce či modernizace), které jsou využívané a
jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu, a to konkrétně: kulturní domy, budovy
obecních úřadů, knihovny, školní budovy, multifunkční domy. Příjem žádostí je do dne
17.12.2021, realizace projektu možná do dne 31.12.2023, přičemž stavba musí být zahájena
předáním staveniště nejpozději do dne 30.09.2022. Dotace max. 70 % ze způsobilých výdajů
(500 tis. - 20 mil. Kč). V rámci dotačního programu je možné podat jednu žádost, avšak do
jedné žádosti je možné zahrnout více objektů. Při výběru jednotlivých akcí jsme vycházeli z
návrhu rozpočtu města na rok 2022, zároveň je důležité, aby na uvedenou akci byla
zpracována PD vč. rozpočtu a vydaný pravomocný doklad stavebního úřadu (pokud je
vyžadován), což jsou povinné přílohy žádosti o dotaci.
V úvahu přicházejí následující akce:
1) Modernizace stoupaček a páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ Rašínova, odhad
výdajů 1,1 mil. Kč (PD zpracována 09/2021) a stavební úpravy krčku MŠ Rašínova 1,1 mil. Kč
(PD z listopadu 2018 - nutno zažádat o ohlášení stavby, nechat aktualizovat rozpočet)
2) Lapol ZŠ Malecí = Odlučovač tuků a stavební úpravy vnitřní splaškové kanalizace, školní
jídelna ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, odhad výdajů 450 tis. Kč (PD z 10/2014 - nutno
zažádat o územní souhlas, nechat aktualizovat rozpočet)
3) Vybudování ložnice pro děti MŠ Krčín = Změna v užívání a drobné stavební úpravy objektu
č.p. 100, Nové Město nad Metují - Krčín, odhad výdajů 505 tis. Kč (PD z 10/2020) - čekáme
na odpověď z MMR, zda je podporovatelné.
Žádost o dotaci bude moci být podána, pokud ke dni podání žádosti budou k dispozici veškeré
povinné přílohy.
Odůvodnění:
V návrhu rozpočtu 2022 je počítáno s několika akcemi týkající se rekonstrukce veřejných
budov, pro realizaci akce je možné využít vyhlášený dotační titul MMR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda toho nemáme více připraveného? Viděl by možnost zajímavějších
projektů. OMM - v případě podání ještě většího množství projektů do 1 žádosti by mohlo dojít
k riziku, že nebude dotace podpořena. ST a OMM - je třeba přednostně řešit připravené a při
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tom dlouhodobě odkládané věci.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 76-4312/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce veřejných budov v
Novém Městě nad Metují do vyhlášeného dotačního titulu DT 117d8220E - Rekonstrukce veřejných
budov Ministerstva pro místní rozvoj.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Kanalizace Nové Město nad Metují - zápis z jednání ze dne 05.10.2021
Identifikace:
Dne 05.10.2021 proběhlo v kanceláři ST jednání se zástupci společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., (provozovatelem kanalizace ve Vrchovinách) ohledně projektu
Kanalizace Nové Město nad Metují, který byl realizován za podpory EU a SR a jehož doba
finanční udržitelnosti projektu končí dne 31.12.2022. Jednání se týkalo shrnutí současného
stavu, výběru provozovatele kanalizace ve Vrchovinách po ukončení stávající provozní
smlouvy (konec do dne 31.12.2021), sledu událostí, které by měly nastat pro vypořádání a
převedení kanalizace ve Vrchovinách do vlastnictví stávajícího provozovatele po ukončení
finanční udržitelnosti projektu a orientačního harmonogramu. Zápis z jednání - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Seznámení RM se zápisem z jednání k projektu Kanalizace Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 76-4313/21
RM bere na vědomí zápis z jednání konaného dne 05.10.2021 ohl. projektu Kanalizace Nové Město
nad Metují - kanalizace Vrchoviny, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Kanalizace Nové Město nad Metují - koncesní dokumentace VZMR provozovatel
Identifikace:
RM je předkládána ke schválení zadávací dokumentace pro koncesní řízení na koncesi
malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), dále v souladu s Podmínkami pro zadávání
koncesních smluv malého rozsahu v rámci OPŽP a dle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění na projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují".
Koncesí malého rozsahu bude vybrán provozovatel kanalizace Nové Město nad Metují kanalizace ve Vrchovinách na dobu ode dne 01.01.2022 do dne 31.12.2023. Výběr musí být
uskutečněn do konce tohoto roku, kdy končí provozní smlouva se stávajícím provozovatelem
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Zadávací dokumentace byla zároveň
odeslána na SFŽP k připomínkování, doposud byly obdrženy dílčí připomínky, které byly do
dokumentace zapracovány, ale zatím nebylo vydáno finální stanovisko SFŽP. RM je tedy
předkládána poslední verze se zapracovanými připomínkami ze strany SFŽP, je však možné,
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že dojde ještě k drobným změnám, ale nepředpokládá se, že by se jednalo o zásadní věci,
neboť smlouva a přílohy vychází z podmínek OPŽP. Toto je učiněno vzhledem k blížícímu se
konci roku, aby se předešlo k případné prodlevě s vyhlášením veřejné zakázky, neboť lhůta
pro podávání nabídek musí být 25 dnů. Případné změny by byly dodatečně RM zaslány na
vědomí.
Odůvodnění:
Stávající provozní smlouva na akci Kanalizace Nové Město nad Metují, provozování
kanalizace ve Vrchovinách, končí ke dni 31.12.2021. Finanční udržitelnost projektu, po kterou
je město povinno zajistit provozování kanalizační sítě, končí dne 31.12.2022. RM 72 schválila,
aby byl projekt i nadále řešen oddílným modelem, tj. zajištění provozu kanalizační sítě ve
Vrchovinách externím provozovatelem s potřebným oprávněním a zároveň schválila příkazní
smlouvu s firmou DABONA s.r.o. na administraci koncesního řízení na provozovatele projektu
Kanalizace Nové Město nad Metují. Doba provozování kanalizace ode dne 01.01.2022 do dne
31.12.2023 je odvislá od doby udržitelnosti projektu a délce vypořádání převodu kanalizace na
budoucího majitele (cca 6-7 měsíců).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 76-4314/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení na koncesi malého rozsahu na
provozovatele kanalizace ve Vrchovinách pro projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt.
Jaroše
Identifikace:
Dne 11.10.2021 obdrželo město Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MMR na akci
"Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše", identifikační číslo 117D8220A8111.
Vzhledem k tomu, že požadují potvrzení rozhodnutí příjemcem dotace, je toto Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, před podpisem statutárním zástupcem města, předkládáno RM na vědomí.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Požadavek poskytovatele dotace na potvrzení Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemcem
dotace. Na akci je vybrán zhotovitel prací, kterému bylo dle podmínek programu do dne
30.09.2021 předáno staveniště. Předpoklad zahájení stavebních prací cca duben 2022.
Zahájení stavby bude předcházet přeložka nn, kterou bude realizovat ČEZ Distribuce a.s.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 76-4315/21
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Stavební úpravy místní komunikace ul.
Kpt. Jaroše (č. 117D8220A8111), ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/12 Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují"
(ul. U Lípy) - SOPPS
Identifikace:
Žádost fy INGPLAN s.r.o., Jaroměř, o vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v
obci Nové Město nad Metují" (ul. U Lípy), byla na město podána nejdříve v červenci 2021,
předložená PD však nebyla v souladu s ÚP NMnM, následně byla v srpnu podána upravená
PD, k té se ORM vyjádřilo s výhradami na řešení přístavby přístřešku pro parking aut. PD byla
následně konzultována s ORM a s ARCH a poté byla upravena do podoby, která je nyní
předkládána do RM. ORM společně s ARCH s předloženým řešením souhlasí, je též
předložena ke schválení Smlouva o právu provést stavbu nového sjezdu do ul. U Lípy.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 76-4316/21
RM souhlasí s vyjádřením k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují" (ul. U
Lípy), kterou vypracovala firma INGPLAN s.r.o., 552 24 Velká Jesenice 1, IČO: 63217031, s datem
08/2021, a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 76-4317/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
696/39 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby "Stavební úpravy RD
čp. 973 v obci Nové Město nad Metují" (ul. U Lípy) mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní
údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - Žádost o ukončení
Smlouvy o dílo dohodou
Identifikace:
Společnost PROKONSULT s.r.o., se sídlem Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400,
kterou zastupuje Ing. Vratislav Nývlt, podala žádost o ukončení SOD č. 184/2018 na akci
“Zpracování PD pro provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem
v Novém Městě nad Metují“. O ukončení žádá z důvodu, že v době podpisu smlouvy pracoval
zpracovatel jako osoba podnikající, v současné době je však v zaměstnaneckém poměru. S
ohledem na komplikovanost projektu není schopen z časových důvodů pokračovat v plnění
předmětu SOD.
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Odůvodnění:
Projektant se nadále zavázal, že bude na projektu pro řešení stavebních úprav komunikace ul.
Pod Výrovem pracovat jako technický poradce při zpracování projektu a při realizaci.
V současné době je odevzdán rozpracovaný projekt v el. podobě. Vypořádání rozpracovanosti
bylo již smluvně ošetřeno dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, kde byla dohodnuta částka za
rozpracovaný projekt ve výši 85.305,00 Kč vč. DPH. Dále byl projektantem předán návrh na
provedení kopaných sond pro ověření hloubky uložení stávajících sítí v komunikaci, kde jsou
uloženy sítě vč. přípojek k jednotlivým objektům, a to plynovodu, vodovodu, kanalizace,
telekomunikací a elektro. Jedná se o kopané sondy na 4 určených místech. Na provedení
kopaných sond bylo zadáno zpracování cenové nabídky. Byly osloveny 3 stavební firmy - 2
firmy podaly cenovou nabídku, 1 firma se z časových důvodů omluvila. Nabídku podala firma
ŠPELDA s.r.o. na částku ve výši 153.241,66 Kč vč. DPH a firma STAVIX s.r.o. na částku ve
výši 112.589,29 Kč vč. DPH. V nabídkách jsou zahrnuty i náklady na zajištění dopravně
inženýrského opatření. Na středu dne 03.11.2021 je naplánována schůzka se zástupcem
společnosti GASNET s.r.o., která je vlastníkem plynovodního řádu. Po upřesnění zadání bude
ORM připravovat poptávku na nové zadání zpracování PD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - v kontextu toho, co bylo již řešeno v ZM a z pohledu zvýšených nákladů to
bral tak, že se pokračovat nebude nebo jak je to, když skončil Ing. Nývlt? Vedoucí ORM Ing.
Vojnarová - pokračovat se bude, toto je konec smluvních prací na zpracování PD ze strany
Ing. Nývlta. Teď na základě podnětu z Komise pro výstavbu a rozvoj - je dán úkol pro OMM a
vedení města jednat se síťaři s cílem, aby nechtěli přeložky sítí hradit od města - a nechali se
přesvědčit, že si to zaplatí oni. Prozatím nebylo rozhodnuto o pokračování v projekčních
pracích, zároveň to ale není ukončeno. Vedoucí OMM Ing. Pozděna doplnil s tím, že akce
není zastavena, nepřestali jsme řešit ul. Pod Výrovem, ale je zde spousta problémů a
komplikací. Mj. jde i o to, jestli jít cestou opravy nebo rekonstrukce s povrchem ze žulových
kostek, což je požadavek památkářů. Nedostaneme od nich souhlasné stanovisko na
provedení povrchu z asfaltu. Prověřovali jsme to, ale nedaří se nám je přesvědčit, že je zde
asfalt lepší řešení. Ing. Prouza - v zimním období bude velký problém, sklon je velký. OMM problém tedy nadále zůstává uložení sítí a požadavky památkářů na povrch komunikace. Na
dotaz Ing. Dostála ohl. možnosti získat dotaci na rekonstrukci komunikace v této ulici
odpověděla vedoucí ORM - možnost by snad byla, ale výše dotace je limitována a
předpokládané náklady celé investice budou velice vysoké. Mgr. Hylský - změna projektanta
se mu zdá nešťastná + uvedl důvody, proč nezvedne ruku pro ukončení spolupráce s Ing.
Nývltem navrhovanou dohodou. Pokračování nás bude stát o hodně více peněz. S Ing.
Nývltem jsme při jiných projektech byli spokojeni a není dobré, že teď jeho projekt si bude
muset nastudovat někdo jiný a pokračovat v něm. Vedoucí ORM uvedla důvody, které vedly k
současné situaci s tím, že nadále bude s Ing. Nývltem spolupracováno jako s technickým
poradcem. V 15:10 hodin přinesla referentka ORM paní Bc. Čečetková text smlouvy s Ing.
Nývltem a vedoucí ORM odpověděla na dotazy radních, které se smluvního vztahu týkaly. Po
diskusi ST navrhoval pokračovat v řešení až po jednání se síťaři. MST - souhlasí se ST. Radní
odhlasovali usnesení ve znění: "RM souhlasí s přesunem tohoto bodu do RM 77 z důvodu, že
o schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace
pro provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě
nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Zákoutí
2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, RM rozhodne až po jednání se správci sítí, které
pravděpodobně nejsou v této komunikaci uloženy v normových výškách a které se uskuteční
dne 03.11.2021."
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K čl. 5/13
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Zákoutí 2151, 547 01
Náchod, IČO: 25956400, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Bez usnesení
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 76-4318/21
RM souhlasí s přesunem tohoto bodu do RM 77 z důvodu, že o schválení dohody o ukončení
smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Stavební
úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, RM rozhodne
až po jednání se správci sítí, které pravděpodobně nejsou v této komunikaci uloženy v normových
výškách a které se uskuteční dne 03.11.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1
Identifikace:
V současné době je téměř dokončena akce „Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém
Městě nad Metují“. V rámci této akce je předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke SOD.
Odůvodnění:
V rámci akce není potřeba řešit některé položky rozpočtu. Jedná se o práce v rámci objektu
Vedlejší a ostatní náklady, konkrétně položky Zpracování povodňového plánu, Zpracování
manipulačního řádu a Vypracování Plánu opatření pro případ havárie. Na tuto změnu je
předkládán rozpočet na méněpráce v hodnotě 18.500,00 Kč bez DPH, tj. o 22.385 Kč vč.
DPH. Celková cena díla se tak snižuje na částku 511.510,79 Kč bez DPH, tj. 618.928,06 Kč
vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 76-4319/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém
Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou VODA CZ SERVICE s.r.o., 551 01
Hořenice 45, IČO: 27545547, kterým se celková cena díla snižuje o -22.385,00 Kč vč. DPH na
celkovou cenu díla 618.928,06 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/15 RO v rámci položky § 3639 Městský mobiliář
Identifikace:
V rámci položky rozpočtu města na rok 2021 § 3639 „Městský mobiliář“ je nutné dořešit
umístění vývěsek za účelem umístění provozního řádu hřbitova a umístění smutečních
oznámení. Na základě doporučení městského architekta je řešeno umístění vývěsek
v prostoru hřbitova.
Odůvodnění:
V prostou hřbitova bude tak umístěn samostatně stojící stojan, na kterém budou umístěny
vývěsky tak, aby bylo jejich využití oboustranné. Na položce § 3639 Městský mobiliář není pro
rok 2021 dostatečná výše finančních prostředků pro pokrytí nákladů na realizaci, proto
navrhujeme RO - navýšení položky § 3639 Městský mobiliář o 10 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z položky § 2219 Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k tomuto bodu podala vedoucí ORM. Diskuse radních se týkala umístění vývěsek
navržených ARCH, který byl přizván na jednání RM. ARCH uvedl, že umístěním vývěsek do
areálu hřbitova sleduje možnost "vyčištění" prostoru v nejbližším okolí hřbitova od všech tabulí
s možností přečtení si informací uvnitř hřbitova. Tím bude zajištěn nerušený vnější vzhled
krásné kovové vstupní brány i kamenných zdí. Většina radních oponovala, že je třeba
respektovat to, že dosud byla vývěska pro parte umístěna vedle brány, nebylo třeba chodit se
dívat na parte do areálu hřbitova atd. Po delší diskusi bylo rozhodnuto, že ARCH předloží
návrhy řešení vývěsky na parte před hřbitovem. V tomto smyslu bylo doplněno další usnesení.
Navržené RO bylo schváleno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 76-4320/21
RM schvaluje RO navýšení položky § 3639 Městský mobiliář o 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z položky § 2219 Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 06.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 76-4321/21
RM ukládá OMM (ARCH) předložit minimálně 2 návrhy na umístění vývěsní tabule pro smuteční
oznámení před vstupem na hřbitov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/16 Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky
Identifikace:
OMM předkládá dodatek č. 2 ke SOD na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T. G.
Masaryka s parkem Březinky", který upravuje termín dokončení PD z termínu 31.10.2021 na
termín 10.01.2022, a to z důvodu jednání města se soukromým vlastníkem st. p. č. 661/1, k. ú.
Nové Město nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn], o umístění chodníku a o jeho odstupu
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chodníku od pozemku v jeho vlastnictví.
Odůvodnění:
OMM žádá o souhlas s prodloužením termínu, neboť je nutné projednat s vlastníkem st. p. č.
661/1, k. ú. Nové Město nad Metují, podmínky jeho souhlasu s umístěním chodníku,
projektant dále zpracovává další projekty pro město, které mají vyšší prioritu v termínu
zpracování. OMM doporučuje navržené řešení a dodatek k č. 2 k SOD schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Němeček, vedoucí ORM, Ing. Dostál a ST. Byla především diskutována trasa
městského chodníku podél soukromých pozemků p. [osobní údaj odstraněn]. Radní jsou pro
tu variantu, kde by chodník vedl nejlépe mezi novým objektem a stávajícím radarem. Směrem
do parku by se jednalo o povrch chodníku z mlatu s umístěním od hranice sousedního
pozemku cca 1,5 m. Dále proběhla další diskuse nad nepovolenými zídkami a samotným
vývojem stavby. O této záležitosti bylo diskutováno i v rámci bodu 5/22. Poté radní návrh
usnesení hlasováním schválili.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 76-4322/21
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o.,
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je prodloužen termín odevzdání PD do
dne 10.01.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/17 PD - komunikace v ul. Čelakovského - návrh řešení, Dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
OPTIMA, spol. s r.o., IČO: 15030709, zpracovává PD na akci „Stavební úpravy komunikace,
chodníků a rekonstrukce VO, MR v ul. Čelakovského“ projektant předložil návrh řešení. ORM
předkládá ke schválení návrh řešení nového uličního uspořádání. Z důvodů nemoci a
navýšení rozsahu prací na chodníku Březinky, projektant požádal o prodloužení termínu pro
odevzdání PD ze dne 29.10.2021 na dne 13.12. 2021. OMM předkládá Dodatek č. 1 k SOD
na prodloužení termínu na odevzdání PD.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních nad úpravou ulice, nad zjednosměrněním, prostoru pro parkování,
odvodněním a související zeleně.
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K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 76-4323/21
RM souhlasí s předloženým návrhem projektového
Čelakovského ve znění přílohy tohoto bodu.

řešení

komunikace

a

chodníku

v ul.

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 76-4324/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85/2021 na posun termínu odevzdání PD
komunikace a chodníků v ul. Čelakovského ze dne 29.10.2021 na dne 13.12.2021 mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA, spol., s.r.o. IČO: 15030709, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/18 Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vyjádření se ke stavbě skladu nářadí na p. p. č. 650/6 a
sjezdu na p. p. č.653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města (areál býv. kasáren)
v šíři 6,4 m z p. p. č. 650/6 u RD č. p. 290 (ul. Johnova).
Odůvodnění:
Napojení zahrad u RD v ul. Johnova a zajištění možnosti výjezdů ze zahrad v ul. Johnova do
ul. Spojovací byl požadavek ZM do zadání zpracování Urbanisticko-architektonické studie
areálu býv. kasáren v Novém městě nad Metují, která je v současné době dopracovávána
Ateliérem Zídka, architektonickou kanceláří spol. s r.o. z Hradce Králové. Návrh řešení
dopravního připojení zahrad na komunikaci v ul. Spojovací a budoucí obslužné komunikace v
areálu býv. kasáren je v příloze tohoto bodu. V současné době bude sjezd proveden pouze na
provizorně zpevněnou plochu, kterou si musí sama upravit žadatelka do doby, než dojde k
vybudování obslužné komunikace dle uvedené studie.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 76-4325/21
RM souhlasí s vybudováním skladu na nářadí na p. p. č. 650/6 a s vybudováním sjezdu z p. p. č.
650/6 na p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Sjezd bude vybudován v souladu se
zpracovávanou Urbanisticko-architektonickou studií areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují,
kterou pro město zpracovává Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03
Hradec Králové, úprava terénu bude provedena do nivelety, kterou navrhuje uvedená studie. V
současné době bude sjezd realizován na provizorně zpevněnou plochu, kterou si musí sama upravit
žadatelka do doby, než dojde k vybudování obslužné komunikace dle uvedené studie. Způsob
provedení zpevnění musí odsouhlasit OMM, který pozemek také protokolárně převezme po
provedení zpevnění. V případě, že při budoucí realizaci komunikací na pozemcích města dle této
studie dojde k výškovým nebo jiným nesrovnalostem, tak tento souhlas RM nezakládá jakýkoliv
nárok žadatelky na nějaké kompenzace ze strany města v případě, že v rámci konečného řešení
území bude třeba tyto sjezdy upravit.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 76-4326/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby skladu nářadí na p. p. č.
650/6 a zahrady na p. p. č. 650/6 u domu č. p. 290 v ul. Johnova mezi městem Nové Město nad
Metují a pí Jiřinou Čtvrtečkovou, Johnova 290, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/19 Uložení optické sítě na Žižkově náměstí
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, o
uložení optické sítě v lokalitě na Žižkově náměstí a v ul. Černčická a části ul. Husitská na
pozemcích p. č. 675/1, 710/10, 759/6 a 759/5, k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Stavba optické sítě byla firmou N_SYS s.r.o. z důvodu časové náročnosti realizována na
základě předběžného souhlasu města uděleného usnesením č. RM 65-3727/21. Byly
dodrženy všechny požadavky města, stavba optické sítě byla provedena ve stejném výkopu
společně s firmou GOLDWARE s.r.o. a byla realizována při stavebních pracích stavby silnice
II/308 Krčín - Černčice. Nyní probíhá dokončení napojení trasy v několika sjezdech. OMM
doporučuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společnou se
smlouvou o právu provést stavbu, aby byla firma N_SYS s.r.o. vázaná dalšími požadavky a
podmínkami města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 76-4327/21
RM schvaluje smlouvu
o
právu
provést
stavbu
optické
sítě
s
názvem
"FTTx_NMNM_009_Zizko_To_Cern" na pozemcích p. č. 675/1, 710/10, 759/6 a 759/5, k. ú. Krčín,
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/20 Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les
Identifikace:
ORM v současné době řeší umístění přístřešků pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách na
p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny. V daném místě se nachází stromy rostoucí mimo les. Jedná se
o 10 ks smrků pichlavých, z nich cca 5 ks se nachází na p. p. č. 173/5, který je ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují a zbývajících cca 5 ks se nachází na p. p. č. 173/4, který je ve
vlastnictví státu s právem hospodařit pro organizaci Státní pozemkový úřad. Uvedené dřeviny
rostoucí mimo les je nutné pokácet.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že uvedené dřeviny jsou vysazeny na trase vodovodu, je nutné vykácení
všech 10 ks, tzn. i těch, které se nacházejí mimo pozemek ve vlastnictví města. Z tohoto
důvodu bude zároveň odeslán podnět i na SPÚ. Souhlas OŽP zde není třeba. Kácení stromů
bylo telefonicky projednáno s předsedou Komise životního prostředí. V bezprostřední blízkosti
zastávky nejsou pozemky v majetku města, kde by mohla být provedena náhradní výsadba.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 76-4328/21
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les v rozsahu 5 ks smrků pichlavých na
pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/21 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Identifikace:
Dne 21.10.2021 obdrželo město Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MMR na akci
"Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí", identifikační číslo 117D8220E7425. Vzhledem k tomu, že
poskytovatel požaduje potvrzení a podpis Rozhodnutí příjemcem dotace, je toto Rozhodnutí
předkládáno RM na vědomí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Poskytovatel dotace požaduje potvrzení a podpis Rozhodnutí příjemcem dotace. Realizace
akce běží, ukončena bude do dne 31.10.2021, poté bude požádáno o proplacení dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 76-4329/21
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí,
identifikační číslo 117D8220E7425, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/22 Územní studie Krčínské návrší a připomínky radních k činnosti OVRR
Identifikace:
Na RM 75 byla projednávána Územní studie Krčínské návrší. U toho byla mj. předána
informace, že v jedné části se bude studie ještě upravovat. Na to navázala kritika radních k
tomu, že na to stavební úřad neupozornil, že v této části území jsou již vydána územní
rozhodnutí a jsou tam umístěny pilířky. ST doporučil, aby do podkladů pro ZM byla tato
skutečnost doplněna a vysvětlena. Mgr. Balcar informoval, že na potřebné úpravě studie v této
části se bude pracovat, ale důležité je, že v ostatních částech problém v této chvíli není, což
po registraci této studie umožní vlastníkům, kteří o to mají zájem, zahájit kroky vedoucí k
výstavbě na pozemcích atd. Ta marginální část to nijak negativně neovlivní. Na to radní
reagovali s tím, zda by nebylo lepší dát studii na vědomí ZM až po provedení zmiňovaných
úprav. Mgr. Balcar uvedl, že ale v této chvíli není jasné, zda zpracovatel bude mít čas to
zpracovat např. do termínu prosincového ZM. Připomněl v této souvislosti, že obdobná situace
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a úpravy probíhaly několikrát ve studii, která se týkala areálu bývalých kasáren, kterou
zpracovával rovněž doc. Ing. arch. Kaplan. Studii Krčínského návrší objednali a uhradili
majoritní vlastníci pozemků a je třeba, aby na ní mohli navázat dalšími kroky, které mají
připraveny. Orgány obce (RM a ZM) berou takovéto studie na vědomí. TAJ přislíbil celou
záležitost prověřit a případně přizvat Ing. Skalského do dalšího jednání RM, aby uvedený
problém vysvětlil a odpověděl na dotazy radních. Nakonec radní hlasovali o původně
navrženém usnesení s tím, že studii berou na vědomí. Na základě těchto skutečností je Ing.
Skalský pozván do RM 76. Jeho stanoviska ke kritizovaným záležitostem předkládá v příloze k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Reakce na kritiku postupu OVVR k některým stavebním záležitostem ve městě.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Úvodního slova se ujal TAJ, informoval o projednání kritiky z minulé RM s vedoucím OVRR,
který na to písemně reagoval - viz příloha k tomto bodu. K projednání byl vedoucí OVRR Ing.
Skalský přizván, přítomen byl i referent OVRR pro územní plánování Mgr. Balcar. Vedoucí
OVRR vysvětlil důvody, proč by neměl být problém seznámit nejbližší ZM s územní studií,
kterou již OVRR schválil a předkládá ji dle zavedených postupů na vědomí do RM i ZM. Z
časových důvodů je nyní důležité, že schválením studie na OVRR bylo vyhověno těm, kteří
potřebovali mít studii zaevidovanou a kteří zpracování studie hradili. Jsou to většinoví
vlastníci, kteří potřebují již projektovat. Na těchto pozemcích žádné problémy nehrozí. ST detail, kdy je nesoulad na okrajových pozemcích směrem k "Osmě", bude projednán a
upraven. Vedoucí OVRR - je tu i možnost, že navrhované řešení v této části se ukáže pro
vlastníky jako lepší a dojde pak k úpravě těch vydaných územních rozhodnutí. Kdyby se ve
zmiňované části dohodli, bylo by to pro ně jednoznačně lepší řešení území. Využití pozemků
by bylo hodnotnější, než tam mají. Doplnil Mgr. Balcar - všichni vlastníci byli obesláni a
vyzváni, ať přijdou a jednají o podobě té studie, ale právě tito vlastníci, kteří nejsou s řešením
na jejich pozemcích spokojeni, k jednání nepřišli. Na dotaz Ing. Němečka, který se týkal toho,
jak došlo k tomu, že zpracovatel studie nedostal všechny potřebné podklady z OVRR, tzn., jak
jsou různá rozhodnutí pro jednotlivá území evidována a zda lze nějak efektivněji zjistit, zda
někde to řešení může být v rozporu a zájmy vlastníků, odpověděl vedoucí OVRR. Hlavním
zdrojem je především historická paměť a evidence na papíře - ve spisech apod. Zde bylo
chybou OVRR, že to podrobněji neprošetřili - přijmou opatření, aby k tomu v budoucnu
nedocházelo. Pro takovéto procesy je ale také dobré, když jsou aktivní i vlastníci pozemků.
Můžou přijít s podklady, které OVRR nemá nebo je opomene. Některé dokumentace stavební
úřad prostě nemá, protože v minulosti leccos proběhlo bez povolení nebo jinak, než bylo
povoleno apod. Nakonec radní souhlasili s tím, že územní studie bude předložena na vědomí
do listopadového ZM 21 - viz schvalování programu ZM 21 v bodě 7/1.
Ve 2. části diskuse k tomuto bodu podal vedoucí OVRR informaci o stavbě "Novostavba
penzionu a občerstvení (p. [osobní údaj odstraněn])". Mgr. Hylský - vznesl dotaz na podzemní
podlaží. Vedoucí OVRR - investor měl podzemní podlaží v PD, ale nakonec od toho upustil,
především z důvodů skalnatého podloží. Zídky byly částečně povoleny, ale byly provedeny ve
větším rozsahu. Z těchto důvodů stavební úřad vyzval stavebníka k zastavení stavby, nyní je
tedy stavba zastavena a čekáme na úpravu PD. V další diskusi se radní dotazovali na to, jak
to mělo být dle platného projektu a jaký bude další postup. OVRR - po zpracování úprav PD
požádá stavebník o tzv. "změnu stavby před dokončením". O tom proběhne správní řízení,
kde mj. bude město jeho účastníkem. Ing. Němeček - procesní dotaz - stavba bude zastavena
do doby, než bude předložena upravená (jiná) stavební dokumentace nebo to poběží?
Vedoucí OVRR - stavba je zastavena, stavební nařízení OVRR stavebník akceptoval.
Stavebník bude nyní pracovat na změnové PD, kterou bude muset znovu projednat se všemi
účastníky řízení. Všichni účastníci se budou moct vyjádřit. Radní v diskusi uváděli, že hlavním
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problémem jsou zídky - jejich výška a v některých částech vůbec neměly být. Další informace
a diskuse se týkala chyby stavebníka, který předložil 2 odlišné PD - i toto bude muset napravit.
Bylo to tak, že např. Mgr. Balcar se za ÚP vyjadřoval k PD, kde žádné zídky nebyly a OVRR
se vyjadřoval k jiné PD, kde sice zídky byly, ale úplně jinak řešené, než je realita. Dále byla
diskutována i otázka trasy městského chodníku, se kterou p. [osobní údaj odstraněn]
nesouhlasil, toho se zároveň týkal i bod 5/16. Poté radní vzali navržené znění usnesení
hlasováním na vědomí.
V poslední části diskuse zazněly informace o postupu, který se týká řešení nepovolené stavby
[osobní údaj odstraněn]. Je svolána kontrolní prohlídka na místě dne 12.11.2021, na kterou
navážou další kroky.
Mimo projednávaná témata se ještě závěrem radní Ing. Dostál dotázal na záležitosti z oblasti
OVRR:
1/ nepovolená reklama v Krčíně - křižovatka "U Papežů" - jak se to řeší, v jaké je to
fázi? Vedoucí OVRR - víme o tom, ale ještě na to nebyl čas zahájit řízení - mají plně vytížené
kapacity.
2/ seznam nepovolených (černých) staveb. Odpověděl vedoucí OVRR - informace o tom, co je
zahájeno má Ing. Pozděna, stavební úřad to řeší opět dle volných kapacit.
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 76-4330/21
RM bere na vědomí informace vedoucího OVVR Ing. Skalského k problematice Územní studie
Krčínského návrší, k postupům ve vazbě na Novostavbu penzionu a občerstvení v ul. T. G.
Masaryka a dále k postupům týkajícím se řízení o odstranění nepovolených staveb [osobní údaj
odstraněn] v ul. T. G. Masaryka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16 - 533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 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 ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 76-4331/21
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 21, tj. přehled úprav rozpočtu 2021 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/2 Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna
Identifikace:
ZM 17 dne 18.03.2021 usnesením č. ZM 17-559/21 schválilo poskytnutí investiční dotace
Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 10.506.109,79 Kč vč.
DPH jako spoluúčast na financování investiční akce "Rekonstrukce ledové plochy zimního
stadionu vč. technologie chlazení a vybavení strojovny", na kterou bude Tělovýchovná jednota
Spartak Nové Město nad Metují, z. s., žádat Národní sportovní agenturu o investiční dotaci z
programu č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí investiční dotace
a čestného prohlášení, že realizace akce má podporu obce a že realizace akce je v souladu s
koncepčním směřováním rozvoje sportu v obci. Usnesením č. ZM 17-559/21 bylo schváleno
související RO ve výši 10 506, 11 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že NSA výše uvedenou výzvu zrušila a vypsala dne 13.08.2021 v rámci
stejného programu Výzvu 11/2021 Regiony s čj. NSA21-0007/2020/D/13, TJ Spartak podal
dne 27.08.2021 novou žádost s názvem Zimní stadion - rekonstrukce chlazení a ledové
plochy, včetně mantinelů. Dle informací TJ Spartak je nejzazší termín čerpání dotace do dne
31.12.2022. Z výše uvedených důvodů nedošlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem a žadatelem a k jejímu proplacení. RO bylo provedeno. RM a ZM je předložena
informace o posunu realizace akce a čerpání dotace od města v případě schválení dotace od
NSA.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - použilo se staré rozhodnutí při žádosti o poskytnutí investiční dotace "TJ
Spartak"? OF - ano, TJ Spartak nové potvrzení nepožadoval. Ing. Dostál - připomínka k
opotřebenému a zastaralému sociálnímu zařízení, zanedbanosti některých částí interiérů a
neexistence přidružených služeb pro návštěvníky. Radní vzali usnesení hlasováním na
vědomí a postoupili věc do ZM.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 76-4332/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o žádosti Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město
nad Metují, z. s. - zimní stadion - rekonstrukce chlazení a ledové plochy, včetně mantinelů.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 76-4333/21
RM doporučuje ZM souhlasit se zařazením položky Dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního
stadionu ve výši 10.506,11 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2021
Identifikace:
OF předkládá ke schválení podklady pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok
2021.
Odůvodnění:
Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2021 je třeba schválit Plán inventur
roku 2021 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí
organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Ing. Němečka k chybnému roku v nadpisu tohoto bodu. Vedoucí OF poděkoval za
připomínku, rok opravíme. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 76-4334/21
RM schvaluje Plán inventur 2021 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních
komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 76-4335/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Městské knihovny Nové Město nad
Metují a "MŠ Na Františku" ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 ZM 21 dne 11.11.2021 - program
Identifikace:
Dne 11.11.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 21. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 21 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 76-4336/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 21 dne 11.11.2021 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v
Náchodě
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], paní [osobní údaj odstraněn], paní [osobní údaj odstraněn] a
paní [osobní údaj odstraněn], byly zvoleny do funkce přísedících dne 14.12.2017. Vzhledem k
tomu, že přísedící jsou voleni na dobu 4 let, v letošním roce jim končí mandát k výkonu
funkce. Z tohoto důvodu Okresní soud v Náchodě žádá zařazení volby těchto přísedících do
programu nejbližšího Zastupitelstva města Nové Město nad Metují. Žádost Okresního soudu v
Náchodě viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Navržení kandidáti ve funkci přísedícího již působí, vykonávající ji řádně, splňují zákonem
stanovené předpoklady pro výkon této funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovili
souhlas.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 76-4337/21
RM doporučuje ZM schválit volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě, jmenovitě: pí [osobní
údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn],
všichni navržení kandidáti bydlí v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/3 Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.09.2021
Identifikace:
Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
14.09.2021 od 19:00 hodin v knihovně Vrchoviny vč. Přílohy č. 1 (Investiční priority OV
Vrchoviny pro rok 2022) a Přílohy č. 2 (Vyjádření OV Vrchoviny k akci „Chodník ve
Vrchovinách, podél vývěsky“) viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vyjádření OMM k bodu Akce „Chodník Vrchoviny - podél vývěsky“:
Tato záležitost byla projednána v RM 74 dne 04.10.2021 v bodě 5/7 s tímto přijatým
usnesením: "RM bere na vědomí vyjádření OV Vrchoviny k akci „Chodník ve Vrchovinách,
podél vývěsky“ ze dne 16.09.2021. RM konstatuje, že navržené směrové vedení není v
rozporu s ÚS VP Vrchoviny a naopak změna materiálového řešení z žulových odseků na
betonovou dlažbu by byla v rozporu s touto studií." Zároveň byla schválena SOD na realizaci.
Na stavbu OVRR vydalo Stavební povolení (v souladu s ÚP a ÚS). Příloha č. 2, která je
součástí této RM 76, je totožná s přílohou v RM 74.
Další body týkající se investičních priorit Vrchovin a bodu Rekonstrukce autobusové zastávky
ve směru na Náchod jsou zaneseny již do přehledu návrhu rozpočtu na rok 2022 pro RM a ZM
k případnému přesouvání priorit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 76-4338/21
RM projednala Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 14.09.2021 od 19:00
hodin v knihovně Vrchoviny vč. Přílohy č. 1 (Investiční priority OV Vrchoviny pro rok 2022) a Přílohy
č. 2 (Vyjádření OV Vrchoviny k akci „Chodník ve Vrchovinách, podél vývěsky“), ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 76-4339/21
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.09.2021,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/4 Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 13.09.2021
Identifikace:
Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 13.09.2021 od 19:00 hodin
v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vyjádření OMM k bodu "Návrh investičních akcí na rok 2022"
Vše je zaneseno do přehledu návrhu rozpočtu na rok 2022 pro RM a ZM k případnému
přesouvání priorit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 76-4340/21
RM projednala Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 13.09.2021 od 19:00
hodin v klubovně TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato¨
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 76-4341/21
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 7 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 13.09.2021,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Závěry z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM - dotace, granty a veřejné
podpory v roce 2018
Identifikace:
RM jsou předloženy Závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení č. ZM 398/19 ze dne 21.02.2019 vč. uvedeného doporučení a vyjádření vedoucí OŠKS. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu. Kontrola se týkala dotací, grantů a veřejné podpory z rozpočtu města
v roce 2018.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 5 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 76-4342/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěry z provedeného kontrolního šetření Kontrolního výboru
ZM zaměřeného na dotace, granty a veřejnou podporu z rozpočtu města v roce 2018, a to vč.
uvedeného doporučení a vyjádření vedoucí OŠKS, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Oficiální stanovisko města k obviněním uvedených v regionálních novinách ECHO
Identifikace:
Usnesení č. ZM 20-674/21 ze dne 16.09.2021 - "ZM pověřuje ST připravit oficiální stanovisko
města, které bude zveřejněné na webu města, které doloží, že vybraná obvinění uveřejněná v
regionálních novinách ECHO na adresu úředníků MěÚ, vedení města a zastupitelů, nejsou
pravdivá a razantně je odsoudí. Toto stanovisko bude předloženo ke schválení na příštím
zasedání ZM." ST nyní proto předkládá návrh oficiálního stanoviska města k této věci. Znění
stanoviska bude radním zasláno e-mailem.
Odůvodnění:
Plnění usnesení ZM 20 - RM předloženo stanovisko města k posouzení a postoupení do ZM
21. Po schválení v ZM bude stanovisko zveřejněno na webových stránkách města.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal TAJ a ST. Do diskuse se zapojil Ing. Dostál a MST. Text oficiálního
stanoviska města k obviněním uvedených v regionálních novinách ECHO bude na základě
drobných připomínek upraven. Poté radní doporučující usnesení pro ZM ve znění upravené
přílohy odhlasovali.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 76-4343/21
RM doporučuje ZM souhlasit ve znění upravené přílohy tohoto bodu s oficiálním prohlášením
města k obviněním, která byla zveřejněna v regionálních novinách ECHO na adresu úředníků MěÚ,
vedení města a zastupitelů.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Identifikace:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Mgr. Hylský - informoval o návštěvě pedagogů z Rumunska, Španělska a Turecka v
souvislosti s jeho zaměstnáním - všichni hosté pochválili čistotu v Nové Město nad Metují,
která se jen tak někde nevidí. MST - požádal o zápis tohoto poděkování, které mj. směřuje na
adresu pracovníků TS za odvedenou práci a udržovanou čistotu ve městě.
2/ Mgr. Hylský - dotaz, zda má stále své opodstatnění DZ 30 km/hod. ve Spech? Platí jen ve
stanovený čas dodatkovou tabulkou, ale je tam chodník, je tam radar, je tam osvětlení
přechodu, takže dle jeho názoru tam nemá toto DZ již opodstatnění. Radní přijali usnesení ve
formě úkolu pro OMM, aby prověřili, zda bude možné DZ odstranit. Je samozřejmě třeba to
probrat i s OV Spy.
3/ Ing. Dostál - na minulé RM, kde nebyl přítomen, se mj. schvaloval nový Plán zimní údržby.
Narazil tam na rozpor u 2 úseků údržby chodníků, a to v ul. Nahořanská a na Žižkově
náměstí. Obě lokality jsou zároveň zapsány v části úseků, které se udržují a v části úseků,
které udržovány nebudou. TAJ - bude informovat M. Trojana, ten se spojí s Ing. Dostálem a
vyjasní si to.
Konec jednání RM 76 v 16:31 hodin.
K čl. 8 USNESENÍ č. RM 76-4344/21
RM ukládá OMM prověřit možnost odstranění současného DZ 30 km/hod. ve Spech v ul. Halínská v
souvislosti s tím, že zde byl umístěn radar, vybudován chodník a je osvětlen přechod pro chodce.
Informace do RM předložit vč. stanoviska OV Spy.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 76 vyhotoven dne:

11. listopadu 2021

Zápis z RM 76 vypraven dne:

11. listopadu 2021

Zápis z RM 76 zveřejněn dne:

11. listopadu 2021
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