Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 96 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 25.07.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

15:10

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

15:10

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:10

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

15:10

On-line

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

15:10

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:10

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:10

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

Omluven

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:10

13:23

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:22

14:36

Částečná

12

Ing. Pavel Škoda

vedoucí ORM (OMM)

13:22

14:36

Částečná

13

Ing. Dagmar Kavanová

vedoucí OVV (OS)

15:02

15:07

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 27.06.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "MŠ Rašínova"

2/2

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/3

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí

2/4

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/5

Žádost o změnu odpisového plánu - "DDM Stonožka"

2/6

Zápis č. 10 z jednání KSPORT ze dne 20.06.2022

2/7

Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují

2/8

Žádost o zapůjčení pivních setů

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Prodej části pozemku p. p. č. 674/12 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lípy

3/2

Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy Němcové - I.

3/3

Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy Němcové - II.

3/4

Žádost o vyjádření ke gravitačnímu závlahovému systému v údolí řeky Metuje

4.

Rozvoj

4/1

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22RGI02-0183

4/2

Doplnění soutěžních podmínek pro otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou
soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino 70"

4/3

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 2 - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše

4/4

Smlouva o právu provést stavbu vodovodních přípojek - Nad Cihelnou

4/5

Smlouva o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje

4/6

Žádost o pokácení smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

4/7

RO na investiční akci Chodník v ul. U Zázvorky - PD

4/8

Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
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4/9

Rozsudek KS KHK - zrušení části ÚP města

5.

Různé

5/1

CP Mandl - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

5/2

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru
zaměstnance

5/3

Zápis č. 4/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2022

5/4

Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 21.06.2022

5/5

Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 28.06.2022

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 93-5042/22

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

Zadání:

schvaluje
Dohodu o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem
Nové Město nad Metují a společností CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána oběma stranami a uložena.

Číslo úkolu:

RM 93-5041/22

Název:

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

Zadání:

schvaluje
Městskému muzeu Nové Město nad Metují bezplatný zábor části Husova náměstí a
Hildenského atria pro konání tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se
uskuteční v sobotu 16.07.2022, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 93-5039/22

Název:

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva - podzemní prostory pod
pozemkem p. p. č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení mezi p. [osobní údaj odstraněn], a městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, týkajícího se uznání vlastnického práva
podzemních prostorů na části pozemku p. p. č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasného prohlášení.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Souhlasné prohlášení podepsáno dne 28.06.2022 a dne
30.06.2022 podáno na katastr.

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 07.07.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022
Původní plnění: 27.06.2022

22.06.2022: Mělo by být podepsáno příští týden. Pan Daněk, který věc vyřizuje za
pana Bartoně, měl dovolenou. Žádost o prodloužení termínu.
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Číslo úkolu:

RM 93-5028/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 - SOD na studii Jiráskových sadů

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie "Revitalizace parku Jiráskovy
sady, Nové Město nad Metují", na posun termínu dokončení na dne 31.08.2022 a
proplacení dílčí zpracované části nákladů na studii ve výši 84.700 Kč vč. DPH, mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední
Lánov 342, 543 41 Lánov, IČO: 66820316, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

11.07.2022: Splněno. Dodatek č. 1 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 94-5128/22

Název:

Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze
geografických jmen ČR, INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických
jmen ČR, INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK mezi Zeměměřickým úřadem,
Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČO: 60458500 a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána oběma stranami a uložena.

Číslo úkolu:

RM 94-5122/22

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb,
Technických služeb - místní hospodářství, Centra prevence MANDL, MŠ Rašínova a
MSSS Oáza ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 94-5111/22

Název:

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.

Termín plnění: 18.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 07.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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624/27 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
"Připojení nové účelové komunikace na p. p. č. 624/11(z důvodu změny užívání
stávající plochy asfaltového hřiště za účelem parkování pro zaměstnance školy v ul.Školní) v k. ú. Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
Střední průmyslovou školou, odborným učilištěm a základní školou Nové Město nad
Metují se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p.
p. č. 624/27 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
"Připojení nové účelové komunikace na p. p. č. 624/11(z důvodu změny užívání
stávající plochy asfaltového hřiště za účelem parkování pro zaměstnance školy v ul.Školní) v k. ú. Nové Město nad Metují" byla uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 94-5109/22

Název:

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I.
etapa“

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu týkající se uložení inženýrských sítí v rámci záměru
„Zasíťování lokality "Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město
nad Metují, parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny“ výkres
C.3 varianta F ze 05/2022 a výkres C.3.1 varianta F ze 05/2022" na pozemcích města
p. p. č. 709/1, 2076/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001
pro k. ú. Nové Město nad Metují a pozemkové parcely 984/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

2022-07-18: PD včetně smlouvy se vrátila městu z důvodu nevyzvednutí si obálky na
poště. Dnes dorazil osobně žadatel a materiály si převzal. Čekáme na podpis
smlouvy.

Číslo úkolu:

RM 94-5108/22

Název:

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I.
etapa“

Zadání:

souhlasí
s uložením inženýrských sítí v rámci podnikatelského záměru „Zasíťování lokality
"Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město nad Metují, parc.č.
984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny“ výkres C.3 varianta F ze
05/2022 a výkres C.3.1 varianta F ze 05/2022" na pozemcích města p. p. č. 709/1,
2076/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro
k. ú. Nové Město nad Metují a pozemkové parcely 984/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad
Metují vč. průvodního vyjádření k celému podnikatelskému záměru.

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 04.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno, odesláno vč. PD stavby na pozemku města.

Číslo úkolu:

RM 94-5106/22

Název:

Smlouva o právu k provedení stavby

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu k provedení stavby, která je uzavírána mezi městem Nové Město
nad Metují a spoluvlastníky p. p. č. 1711 v k. ú. Nové Město nad Metují pí [osobní
údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o právu k provedení stavby, která je uzavírána mezi městem Nové
Město nad Metují a spoluvlastníky p. p. č. 1711 v k. ú. Nové Město nad Metují pí
[osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] je
uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 94-5103/22

Název:

Urbanisticko-architektonická studie - lokalita Kasárna

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pořízení změny ÚP, která zajistí soulad ÚP s výše odsouhlasenou Urbanisticko architektonickou studií v areálu býv. kasáren Nové Město nad Metují a pověřit ST
podáním žádosti o pořízení změny ÚP na OVRR.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo a schváleno v ZM.

Číslo úkolu:

RM 94-5093/22

Název:

Dodatek č. 2 k SOPPS ukládání optické sítě

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" zabývající se úpravou trasy
optické sítě, mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků a
chodníkového tělesa, a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 18.07.2022
Původní plnění: 23.06.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 94-5092/22

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. - připojení
měřiče rychlosti v ul. Náchodská

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121759436 na připojení
měřiče rychlosti v ul. Náchodská, na změnu požadovaného jističe z 3-fázového 16 A
na 1- fázový 16 A, mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ
Distribuce a.s., IČO: 24729035, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121759436 byl
podepsán.

Číslo úkolu:

RM 94-5090/22

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_010_Nádražní, k.ú. Nové Město
nad Metují" do stavby města "Stavební úpravy chodníků Nové Město nad Metují,
Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063,
2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol.
N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad
Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5089/22

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č.
2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4,
2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o.,

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 18.07.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5088/22

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "Ul.Nádražní Nové Město nad Metují, p.č.
2050/1, 2052/1, Optické rozvody GOLDWARE" do stavby města "Stavební úpravy
chodníků Nové Město nad Metují, Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14,
2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové
Město nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511, 549 01 Nové Město
nad Metují, a městem Nové Město nad Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5087/22

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č.
2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4,
2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o.,
Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5083/22

Název:

Zveřejnění záměru pronájmu 2x garáž v ul. Klosova (za býv. Hotelem Metuj)

Zadání:

ukládá
OSN zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání - 2x garáž v ul.
Klosova (za býv. Hotelem Metuj) o celkové výměře 2 x 16 m2, a to za standardních
podmínek (tj. cena 500 Kč/m2/rok dle schválené cenové mapy, nájem na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu uvedeného v příloze k tomuto

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Tichý Petr
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
bodu.
Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 04.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 94-5081/22

Název:

Výpůjčka skladovací haly v areálu býv. kasáren

Zadání:

schvaluje
smlouvu o výpůjčce pozemku st. p. č. 2200, o výměře 182 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba, vše v k. ú. Nové Město
nad Metují s vypůjčitelem Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují, IČO: 48623725, se sídlem Československé armády 376, 549
01 Nové Město nad Metují, za účelem uskladnění movitých věcí ve vlastnictví
vypůjčitele, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho roku, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 22.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 94-5080/22

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Lávka pro pěší pod zámkem

Zadání:

schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku č. 6DHM220183 mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o poskytnutí části pozemku p. p.
č. 2165/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním
má Povodí Labe, s.p.) městu Nové Město nad Metují k dočasnému užívání jako
staveniště pro stavební akci „Lávka pro pěší pod zámkem, k. ú. Nové Město nad
Metují“, za nájemné ve výši ve výši 4.210 Kč ročně, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 23.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 94-5079/22

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Lávka pro pěší pod zámkem

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6DHM220182 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO:

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.
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Město Nové Město nad Metují
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V
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, o budoucím zatížení pozemku p. p. č. 2165/7 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.), a ve prospěch
pozemků p. p. č. 2035/3 a p. p. č. 2153 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují, za částku, která bude upřesněna po vyhotovení GP,
minimálně však 2.000 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 23.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 94-5078/22

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku č. 6DHM220166 mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o poskytnutí části pozemku p. p.
č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe,
s.p.) městu Nové Město nad Metují k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební
akci „Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách, p.p.č. 1003, 878/6 a 878/1 v k.ú.
Vrchoviny“, za nájemné ve výši ve výši 1.420 Kč ročně, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 23.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 94-5077/22

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6DHM220165 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO:
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, o budoucím zatížení pozemku p. p. č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví
ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.), a ve prospěch pozemků p. p. č.
878/1 a p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují,
za částku, která bude upřesněna po vyhotovení GP, minimálně však 2.000 Kč, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 23.06.2022.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 94-5069/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost Akademické týdny o.p.s. o zapůjčení pódiových dílů na akci
Akademické týdny

Zadání:

ukládá
TS vydat zástupcům Akademických týdnů o.p.s. 12 ks nízkého pódia a 4 ks dvojkošů
na tříděný odpad v pátek dne 22.07.2022 a převzít zpět zapůjčené věci v pondělí dne
01.08.2022.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 94-5068/22

Název:

Žádost Akademické týdny o.p.s. o zapůjčení pódiových dílů na akci
Akademické týdny

Zadání:

schvaluje
zapůjčení 12 ks nízkého pódia a 4 ks dvojkošů na tříděný odpad společnosti
Akademické týdny o.p.s. na letošní Akademické týdny, které se uskuteční v areálu
chaty Horalka ve Sněžném a v Novém Městě nad Metují ve dnech 23. - 31.07.2022.
Dopravu zapůjčených věcí zajistí pořadatel akce.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 92-5002/22

Název:

Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/NM

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/NM mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GEOVAP,
spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána, založena na OF.

Číslo úkolu:

RM 92-5001/22

Název:

Smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Galileo Corporation s.r.o., Březenecká

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 20.07.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.
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4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Založeno:

18.05.2022

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána, založena na OF.

Číslo úkolu:

RM 92-5000/22

Název:

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na elektroodpad - Elektrowin a.s.
(68/2021)

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi firmou Elektrowin a.s., IČO:
27257843, Michelská 300/60, Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Smlouva je digitálně podepsána. Zveřejněna v registru smluv.

Číslo úkolu:

RM 92-4987/22

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - BD Metuj" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, kterým je
upraveno přerušení prací na zpracování uvedené PD, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

2022-07-04: Splněno.

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 28.06.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 11.07.2022
Splněno: 04.07.2022
Původní plnění: 13.06.2022

2022-06-07: Protistrana byla urgována o zaslání podepsaného dodatku zpět na úřad.

Číslo úkolu:

RM 92-4981/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

VZ - "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě
nad Metují"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ARAGON
ELL, s. r. o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO: 28820525, za nabídkovou
cenou 356.950,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
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Založeno:

18.05.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Plnění úkolu:

11.07.2022: Splněno. Smlouva byla podepsána.
07.06.2022: Žádost o nový termín. Smlouva byla odeslána k podpisu firmě ARAGON
ELL, s. r. o.

Číslo úkolu:

RM 88-4783/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu zřízení sjezdu a omezení užívání komunikace na p.
p. č. 638/4, k. ú. Krčín pro připojení č. p. 231 v ul. U Letiště na p. p. č. 638/6, k. ú.
Krčín uzavíraná mezi městem Nové Město nad Metují a stavebníky [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

11.07.2022: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022
Původní plnění: 04.04.2022

27.04.2022: Žádost o nový termín. Stavebníci, zatím nepodepsali smlouvu, neboť
momentálně řeší zamítavého stanovisko zástupce DI PČR ke zřízení sjezdu.
30.03.2022: Žádost o nový termín. SOPPS je připravena, čekáme na podpis
stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 90-4880/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Zápis č. 13 z jednání Komise dopravní ze dne 28.03.2022

Zadání:

ukládá
OMM nahradit v ul. Kosařova dosavadní dopravní značení "Zákaz vjezdu nákladních
vozidel" dopravním značením "Zákaz vjezdu vozidel nad 2 t mimo dopravní obsluhy".

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

20.07.2022: Žádost o nový termín. Žádost o změnu DZ byla poslána k vyjádření na DI
PČR.

Číslo úkolu:

RM 95-5186/22

Název:

Služby sociální prevence v KHK VII.

Zadání:

souhlasí
s podáním nabídky do veřejné zakázky Královéhradeckého kraje na Služby sociální
prevence v Králohradeckém kraji VII. v hodnotě 5.128.085 Kč, s dobou trvání projektu

Termín plnění: 03.10.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar
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V
ode dne 01.10.2022 do dne 30.09.2025, a pověřuje ST k podpisu Přílohy č. 3 - Krycí
list.
Založeno:

28.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Plnění úkolu:

Nabídky do veřejné zakázky Královéhradeckého kraje na Služby sociální prevence
v Králohradeckém kraji VII. v hodnotě 5.128.085 Kč, s dobou trvání projektu ode dne
01.10.2022 do dne 30.09.2025 byla podána.

Číslo úkolu:

RM 95-5184/22

Název:

Pojistná smlouva - aktualizační dodatek

Zadání:

schvaluje
dodatek - Přílohy č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0519499018, kterou má město uzavřenou
s pojišťovnou Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská
2135/45, Praha 2, 120 00, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Dodatek odeslán k doplnění podpisu ředitele HVP.

Číslo úkolu:

RM 95-5183/22

Název:

Návrh na odstranění laviček hřiště Malecí

Zadání:

souhlasí
s odstraněním 6 ks starých rozbitých laviček u šotolinových hřišť na Malecí u č. p.
1315 a 1316 parc. č. 619/10 a 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, 6 ks laviček bylo odstraněno, ostatní opraveny

Číslo úkolu:

RM 95-5182/22

Název:

Vyřazení nalezených movitých věcí

Zadání:

schvaluje
vyřazení nalezených movitých věcí z evidence ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 12.07.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 20.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5181/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci DDM Stonožka, MŠ Na Františku a
Základní umělecké školy B. Smetany ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5180/22

Název:

Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN pro měřič rychlosti v ul.
Náchodská

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN pro nové odběrné místo v ul.
Náchodská, EAN 859182400708681742, pro měřič rychlosti, mezi městem
Nové Město nad Metují a společností ČEZ Prodej a.s., IČO: 27232433, za cenu 7.895
Kč za 1 MWh, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 95-5179/22

Název:

Žádost o pokácení smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují

Zadání:

souhlasí
s pokácením 1x smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. za podmínky, že žadateli
bude vydáno OVRR příslušné povolení stavby účelové komunikace pro parkovací
stání u č. p. 108 v ul. Kpt. Jaroše.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, vyjádření bylo žadateli zasláno.

Číslo úkolu:

RM 95-5178/22

Název:

Demolice č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

pověřuje
OMM pokračováním v přípravných pracích na demolici č. p. 142 v ul. Nerudova ve
stávajících termínech se zahájením demolice v srpnu 2022.

Založeno:

28.06.2022

Termín plnění: 18.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 18.07.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 18.07.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 25.07.2022
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V
Splněno: 19.07.2022
Plnění úkolu:

19.07.2022: Splněno, OMM pokračuje v přípravných pracích na demolici č. p. 142 v
ul. Nerudova.

Číslo úkolu:

RM 95-5171/22

Název:

Zrušení VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují

Zadání:

ruší
v souladu s § 127 odst. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění, zadávací řízení na realizaci stavby "Stavební úpravy chodníků v ul.
Nádražní, Nové Město nad Metují" a ukládá ORM opětovné zahájení zadávacího
řízení.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Zadávací řízení na realizaci stavby "Stavební úpravy chodníků v ul.
Nádražní, Nové Město nad Metují" bylo zrušeno a zahájeno nové zadávací řízení.

Číslo úkolu:

RM 95-5170/22

Název:

Dodatek č. 1 k SoD PD - Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky § 3113 "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - PD" o 50 tis.
Kč, navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3113 "ZŠ Komenského - WC u
výtahu ve 2. a 3. NP - PD".

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 95-5169/22

Název:

Dodatek č. 1 k SoD PD - Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Projektová dokumentace - Modernizace ZŠ
Malecí v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S
atelier s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČ: 28778626, kterým se
navyšuje cena díla o 66.550,00 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 739.929,00.Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku č.
1.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Projektová dokumentace Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují" je uzavřen.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5168/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín
- část 1" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., se sídlem
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu
849.552,80 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o dílo na akci "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS,
k. ú. Krčín - část 1" je uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 95-5167/22

Název:

VZ - "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín"

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky "Živičný kryt v ul. Stavební." o 600 tis. Kč (§ 2212). Navýšení bude
pokryto přesunem z položky "Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje" (§ 6409).

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5165/22

Název:

VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové Město nad
Metují"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové
Město nad Metují/2" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jan Petana,
Provodov-Šonov 186, 549 08 Provodov Šonov, IČO: 63188228, za nabídkovou cenu
911.886,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouvu o dílo na akci "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo
náměstí, Nové Město nad Metují/2" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Jan Petana, Provodov-Šonov 186, 549 08 Provodov Šonov, IČO: 63188228, za
nabídkovou cenu 911.886,00 Kč vč. DPH je uzavřena.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5163/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - PD Oprava komunikace v části ul. Školní v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Projektová dokumentace - oprava komunikace v části ul.
Školní v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709,
za nabídkovou cenu139.150,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o dílo na akci "Projektová dokumentace - oprava komunikace v
části ul. Školní v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO:
15030709, za nabídkovou cenu139.150,00 Kč vč. DPH je uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 95-5162/22

Název:

VZ - PD Oprava komunikace v části ul. Školní v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky § 2212 - "Oprava ul. Školní - PD" o 20 tis. Kč, navýšení bude
pokryto přesunem z položky § 2223 Stacionární radar přívod napájení.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 95-5160/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na realizaci akce - "Stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Zajištění technického dozoru investora na realizaci akce
"Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. se sídlem
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, za nabídkovou cenu
266.200,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouvu o dílo na akci "Zajištění technického dozoru investora na realizaci
akce "Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují" je
uzavřena.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5158/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - Výsadba stromů v k. ú. Krčín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti)

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Výsadba stromů v katastr. území Krčín (ulice Nahořanská komunikace k letišti) v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika s. r. o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549
32 Velké Poříčí, IČ: 27535363, s nabídkovou cenou 367.362,00 Kč včetně DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 19.07.2022:
Smlouva o dílo na akci "Výsadba stromů v katastr. území Krčín (ulice Nahořanská komunikace k letišti) v Novém Městě nad Metují" je odeslána k podpisu druhé
smluvní straně.

Číslo úkolu:

RM 95-5156/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky "MŠ Krčín - vybudování ložnice v prostorách bývalé pošty" o 120
tis. Kč (§ 3111). Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Chodník v ul. U Zázvorky realizace" (§ 2219).

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 95-5155/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na akci "Zajištění technického dozoru investora na akci
"Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují" dílčí část 4 pro realizace
akce "MŠ Krčín - vybudování nové ložnice" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou CE-ING s. r. o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO: 04475631, za nabídkovou
cenu 151.250,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Příkazní smlouva na akci "Zajištění technického dozoru investora na akci
"Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují" dílčí část 4 pro realizace
akce "MŠ Krčín - vybudování nové ložnice" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou CE-ING s. r. o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO: 04475631, za nabídkovou
cenu 151.250,00 Kč vč. DPH je uzavřena.

Termín plnění: 08.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Stránka 20

ZÁPIS Z PORADY
RM 96 ze dne 25.07.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 95-5154/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky "ZŠ Malecí - lapol - realizace" o 50 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude
pokryto přesunem z akce "Stacionární radar přívod napájení" (§ 2223).

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 95-5153/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na akci "Zajištění technického dozoru investora na akci
"Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují" dílčí část 3 pro realizaci
akce "Odlučovač tuků a stavební úpravy vnitřní kanalizace splaškové kanalizace
školní jídelna ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou CE-ING s. r. o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO: 04475631, za
nabídkovou cenu 54.450,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 95-5152/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na akci "Zajištění technického dozoru investora na akci
"Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují" dílčí část 2 pro realizaci
akce "Stavební úpravy krčku MŠ Rašínova" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou CE-ING s. r. o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO: 04475631, za nabídkovou
cenu 50.820,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

11.07.2022: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 18.07.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5151/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na akci "Zajištění technického dozoru investora na akci
"Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují" dílčí část 1 pro realizaci
akce "Modernizace stoupaček a páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ
Rašínova mezi městem Nové Město nad Metují a firmou CE-ING s. r. o., Polská 375,
547 01 Náchod, IČO: 0447563, za nabídkovou cenu 30.250,00 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

11.07.2022: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 95-5146/22

Název:

Výpůjčka nebytových prostor ČČK

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr vypůjčit předem určenému zájemci, Oblastnímu spolku
ČČK Náchod, se sídlem: Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO: 00426202, nebytové
prostory v objektu čp. 391, ul. T. G. Masaryka, st. p. č. 696, 549 01 Nové Město nad
Metují, v celkovém rozsahu 18,33 m2.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 95-5143/22

Název:

Opakovaná žádost o zrušení smluvní pokuty z kupní smlouvy ze dne 03.01.2020

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn], týkající se zrušení smluvní pokuty v kupní smlouvě
s předkupním právem ze dne 03.01.2020 uzavřené s městem Nové Město nad
Metují. Vydáním pravomocného stavebního povolení započal dne 20.07.2021 běh
tříleté lhůty k dokončení stavby, která uplyne dne 20.07.2024. V tuto chvíli není
důvodné zrušení smluvní pokuty ani případné prodloužení termínu k dokončení
stavby, neboť přihlédnutím ke všem okolnostem, a vzhledem k aktuální situaci ve
stavebnictví, by nyní bylo obtížné stanovit konečný termín pro dokončení stavby. RM
doporučuje žadateli v případě potřeby podat žádost týkající se prodloužení lhůty k
dokončení stavby, a tím i oddálení smluvní pokuty, cca 1 rok před jejím vypršením,
kdy bude vlastní fyzický stav budoucí stavby jasnější a celá věc bude vhodnější k
posouzení.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Žadatel informován.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 11.07.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 04.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5142/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p. p. č. 2176/47 a
2176/48, k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Správou železnic, státní
organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové
Město, o budoucím zatížení pozemků p. p. č. 2176/47 a p. p. č. 2176/48, oba v k. ú.
Nové Město nad Metují, jejichž budoucím vlastníkem je město Nové Město nad
Metují, ve prospěch Správy železnic, státní organizace, jako budoucí oprávněné z
věcného břemene, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Dle pokynů Správy železnic, s.o. byla smlouva předána Českým drahám
a.s., kde bude připravena k podpisu společně s kupní smlouvou o převodu pozemků
pro výstavbu chodníků, která se za tímto účelem začne připravovat. České dráhy a.s.
by nám ji měli v nejbližší době předložit ke schválení. Podepsány pak budou obě
současně.

Číslo úkolu:

RM 95-5141/22

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - CETIN a.s. - lokalita Kasárna a okolí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení v služebnosti se společností CETIN a.s., IČO: 040 84 063, se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupenou společností
Suntel Czceh s.r.o., IČO: 607 53 447, se sídlem Březnická 5602, 760 01 Zlín, k
částem pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 653/1, 653/2, 722/1,
2075/4 a 2075/7, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Kasárna a okolí, v
rozsahu dle GP č. 2376-485/2021 zhotovitele GK GEO2007, s.r.o., za jednorázovou
náhradu ve výši 46.588 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 11.07.2022.

Číslo úkolu:

RM 95-5140/22

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - N_SYS s.r.o. - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti se společností "N_SYS s.r.o.", IČO: 252 54 405, se
sídlem Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, k částem pozemků ve vlastnictví města,
a to pozemku p. p. č. 560/2, 561/1, 561/2, 597/1, 597/2, 597/3, 617/1, 617/2, 617/3,
619/1, 619/9, 619/10, 619/12, 619/13, 619/14, 619/16, 619/17, 619/18, 619/20,
619/22, 619/27, 619/28, 619/29, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/7, 624/8, 632/4,
634/2, 638/1, 638/2, 638/5, 638/10, 668/10, 668/12, 668/13, 2065/2, 2243/5, vše v k.
ú. Nové Město nad Metují, lokalita Malecí, v rozsahu dle GP č. 2322-4/2019 a GP č.

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.
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2334-4/2019 zhotovitele ELEKTRO-COMP spol. s r.o., za jednorázovou náhradu ve
výši 44.530 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Založeno:

28.06.2022

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 19.07.2022

Plnění úkolu:

19.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 18.07.2022.

Číslo úkolu:

RM 95-5139/22

Název:

Pronájem části pozemku pro vybudování dočasného sjezdu, ul. Leštinská

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2088, druh pozemku ostatní
plocha, o výměře 25 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují s p. [osobní údaj odstraněn],
na dobu určitou ode dne 01.07.2022 do dne 30.09.2023, za účelem vybudování a
užívání dočasného sjezdu pro výstavbu RD a za nájemné v navržené výši 30
Kč/m2/rok. RM souhlasí s provedením nezbytných terénních a stavebních úprav
potřebných pro vybudování dočasného sjezdu (tj. odstranění vrchní vrstvy pozemku,
položení příslušné tkaniny a následně vhodného vrchního materiálu s lehce
čistitelným povrchem), při splnění podmínek závazného stanoviska DI Náchod
(odvodnění sjezdu musí být zajištěno vhodným sklonem tak, aby srážkové vody
nestékaly na komunikaci nebo vsakem – např. zatravňovací dlažba) s tím, že tyto
podmínky budou zapracovány do smlouvy a po ukončení nájmu bude pozemek
nájemcem uveden do původního stavu nebo do stavu dle dohody. RM pověřuje ST
podpisem příslušné smlouvy.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.07.2022.

Číslo úkolu:

RM 95-5138/22

Název:

Nájemní a podnájemní smlouva o užívání herny stolního tenisu v budově č. p.
926 v ul. U Lípy

Zadání:

schvaluje
podnájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, jako
nájemcem, a TTC Nové Město nad Metují z.s., IČO: 27005887, se sídlem U Lípy 926,
549 01 Nové Město nad Metují, jako podnájemcem, o užívání herny stolního tenisu a
s ní souvisejícího zázemí v budově č. p. 926, ul. U Lípy, k. ú. Nové Město nad Metují,
na dobu určitou 20 let, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.07.2022.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5137/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Nájemní a podnájemní smlouva o užívání herny stolního tenisu v budově č. p.
926 v ul. U Lípy

Zadání:

schvaluje
nájemní smlouvu mezi manželi [osobní údaj odstraněn], jako pronajímateli, a městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, jako nájemcem, o užívání herny stolního
tenisu a s ní souvisejícího zázemí v budově č. p. 926, ul. U Lípy, k. ú. Nové Město
nad Metují, na dobu určitou 20 let, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

13.07.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.07.2022.

Číslo úkolu:

RM 95-5136/22

Název:

Jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod

Zadání:

schvaluje
platový výměr ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5135/22

Název:

Jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod

Zadání:

jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků konkursního
řízení ze dne 19.06.2022, Mgr. Jaroslavu Broumovou, na pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, a to s účinností ode dne 01.07.2022 a pověřuje ST podpisem příslušných
dokumentů.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 13.07.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 29.06.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 30.06.2022
Splněno: 29.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5166/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín" pro část 1
firmě NOVOSTAV s.r.o., se sídlem Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO:
45539006, za nabídkovou cenu 849.552,80 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 95-5164/22

Název:

VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové Město nad
Metují"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové Město nad
Metují/2" firmě Jan Petana, Provodov-Šonov 186, 549 08 Provodov Šonov, IČO:
63188228, za nabídkovou cenu 911.886,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 95-5161/22

Název:

VZ - PD Oprava komunikace v části ul. Školní v Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Projektová dokumentace - oprava komunikace v části ul. Školní v Novém
Městě nad Metují" firmě OPTIMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké
Mýto, IČO: 15030709, za nabídkovou cenu 139.150,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5159/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na realizaci akce - "Stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Zajištění technického dozoru investora na realizaci akce "Stavební úpravy
chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují" firmě Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o. se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27466868,
za nabídkovou cenu 266.200,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 95-5157/22

Název:

VZ - Výsadba stromů v k. ú. Krčín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti)

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Výsadba stromů v k. ú. Krčín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti) v
Novém Městě nad Metují"" firmě Okrasné zahrady arboristika s. r. o., se sídlem Velké
Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27535363, za nabídkovou cenu 367.362,00 Kč
včetně DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 95-5150/22

Název:

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných
budov v Novém Městě nad Metují" firmě CE-ING s. r. o., Polská 375, 547 01 Náchod,
IČO: 04475631, za nabídkovou cenu 286.770,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 28.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 25.07.2022
Splněno: 28.06.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:15 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:15 - 13:35 OMM
4.
Rozvoj
13:35 - 14:35 OMM
5.
Různé
14:35 - 14:40
6.
Diskuse
14:40 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali doplněný program RM 96 o 1 bod na tzv. "žlutém papíru", a to: bod 4/9 Rozsudek KS KHK - zrušení části ÚP města, který byl přidán do programu RM 96 v den jejího
konání.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 96-5188/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 96:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.06.2022

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

Školství, kultura a sport
Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "MŠ Rašínova"
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí
Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost o změnu odpisového plánu - "DDM Stonožka"
Zápis č. 10 z jednání KSPORT ze dne 20.06.2022
Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují
Žádost o zapůjčení pivních setů

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

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 674/12 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lípy
Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy Němcové - I.
Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy Němcové - II.
Žádost o vyjádření ke gravitačnímu závlahovému systému v údolí řeky Metuje

4.
4/1
4/2

Rozvoj
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22RGI02-0183
Doplnění soutěžních podmínek pro otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou
soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino 70"
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 2 - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt.
Jaroše

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

Smlouva o právu provést stavbu vodovodních přípojek - Nad Cihelnou
Smlouva o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje
Žádost o pokácení smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
RO na investiční akci Chodník v ul. U Zázvorky - PD
Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rozsudek KS KHK - zrušení části ÚP města

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

Různé
CP Mandl - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru
zaměstnance
Zápis č. 4/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2022
Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 21.06.2022
Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 28.06.2022

6.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.06.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 96 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - upozornil na nepřesné informace u hlášení o plnění některých úkolů, které se
týkají činnosti KŽP (usnesení č. RM 60-3455/21 a usnesení č. RM 88-4775/22). TAJ přislíbil
tyto informace předat tajemníkovi KŽP Ing. O. Hankovi. Poté odhlasováno.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 96-5189/22
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
2/1 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o souhlas s podáním žádosti a realizací projektu s názvem
Šablony I financovaného z Operačního programu Jan Ámos Komenský. Finanční podpora
projektu je 684.000 Kč. Projekt bude realizován v období ode dne 01.09.2022 do dne
31.08.2024.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
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Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 96-5190/22
RM souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, Šablony I - financovaného z Operačního programu Jan Ámos Komenský a s finanční
podporou projektu 684.000 Kč. Projekt bude realizován v období ode dne 01.09.2022 do dne
31.08.2024.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Dne 28.06.2022 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ a MŠ Krčín (dále jen "ŠR").
ŠR schválila Výroční zprávou školy v oblasti poskytování informací za rok 2021. Ředitelka
školy informovala ŠR o průběhu školního roku 2021/2022 a představila plány na nový školní
rok 2022/2023.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 96-5191/22
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 28.06.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí
Identifikace:
Dne 25.05.2022 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ Malecí (dále jen "ŠR"). ŠR
schválila Školní řád na školní rok 2022/2023, dále krizový plán školy a projednala Školní
vzdělávací program. Paní ředitelka informovala ŠR o ukončení pracovního poměru.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 96-5192/22
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 25.05.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis
na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 96 ze dne 25.07.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

2/4 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Komenského", která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 12 žáků ve školním roce
2022/2023, a to v období ode dne 01.09.2022 do dne 30.06.2023. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 80.736 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 96-5193/22
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 80.736 Kč. Dar je určen výhradně
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 12 žáků v období ode dne 01.09.2022 do dne
30.06.2023.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost o změnu odpisového plánu - "DDM Stonožka"
Identifikace:
Ředitelka "DDM Stonožka" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2022 o částku 6.852
Kč z důvodu nákupu herního prvku na dětské hřiště.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 96-5194/22
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2022 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, o částku 6.852 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Zápis č. 10 z jednání KSPORT ze dne 20.06.2022
Identifikace:
Dne 20.06.2022 se sešla ke svému 10. jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s
návrhem na vyhlášení sportovců města za roky 2019 - 2021 a doporučuje RM tento návrh
schválit.
Odůvodnění:
Předložení zápisu ze zasedání KSPORT ze dne 23.01.2020 dle Jednacího řádu komisí
zřizovaných RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 96-5195/22
RM bere na vědomí zápis č. 10 ze zasedání Sportovní komise ze dne 20.06.2022 ve znění přílohy
č. 1 k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 96-5196/22
RM schvaluje návrh na vyhlášení sportovců města za roky 2019 - 2021 ve znění přílohy č. 2 k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 96-5197/22
RM ukládá OŠKS připravit slavnostní večer u příležitosti vyhlášení sportovců města za roky 2019 2021 v obdobném rozsahu jako v minulých letech.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta
schodů k uspořádání závodu "Běh do 100 schodů" ve středu dne 14.09.2022 od 16:00 do
18:00 hodin a o souhlas s uzavřením Sta schodů pro veřejnost po dobu konání akce. Pro
uspořádání závodů potřebují využít schody, prostor před schody pro prezenci a pohyb
závodníků v průběhu závodu a prostor na konci schodů pro cíl závodů. Pořadatel dále žádá o
posečení přístupové cesty od lávky u tiskárny Bauch Navrátil ke schodům a prostoru před
schody a umístění dvou odpadkových košů.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS (I. Habrová): Doporučujeme souhlasit, jedná se již o tradiční závod.
Vyjádření TS (M. Trojan): Bere na vědomí, přístupová cesta bude posečena.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 96-5198/22
RM souhlasí s konáním závodu "Běh do 100 schodů", který pořádá Lyžařský klub Nové Město nad
Metují, z.s., ve středu dne 14.09.2022 od 16:00 do 18:00 hodin a s uzavřením Sta schodů pro
veřejnost na dobu závodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 96-5199/22
RM ukládá TS zajistit umístění 2 ks odpadkových košů do prostoru u Sta schodů na dobu konání
akce "Běh do 100 schodů" ve středu dne 14.09.2022 od 16:00 do 18:00 hodin.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/8 Žádost o zapůjčení pivních setů
Identifikace:
Zaměstnanec města (TS) žádá RM o souhlas s bezplatným zapůjčením 10 ks pivních sertů na
soukromou akci, která se uskuteční ve dnech 26. - 28.08.2022.
Odůvodnění:
Vyjádření TS (M. Trojan): Souhlasím, v uvedeném termínu jsou pivní sety volné.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - opakovaná připomínka k používání názvu "pivní sety". OŠKS - žádost tento pojem
obsahovala, a proto byla uvedena i v textaci bodu. Připomínku Ing. Maura v jedné z
předchozích RM chápala, že když se jedná o žádost škol, je používání názvu "pivní sety"
nevhodný, ale u žádosti na svatbu, kde jsou přímo pivní sety uvedeny, by to brala za
přijatelné. Ing. Maur - název by ponechal "rozkládací stoly s lavicemi", časem se zaběhne. V
tomto smyslu bylo upraveno usnesení. Poté odhlasováno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 96-5200/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 10 ks pivních setů p. Petru Holčíkovi na soukromou akci ve
dnech 26. - 28.08.2022.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
3/1 Prodej části pozemku p. p. č. 674/12 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lípy
Identifikace:
Manželé [osobní údaj odstraněn], požádali o odkoupení části městského pozemku p. p. č.
674/12 o výměře cca 140 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, k. ú. Nové Město nad Metují. Nabízená cena 1.100 Kč/m². Pozemek byl
manželům [osobní údaj odstraněn] pronajat ode dne 01.07.2003, ale v současné době již
nemají žadatelé k požadovanému pozemku žádný smluvní vztah. Žádost je podávána
opakovaně, poprvé již v r. 2002 - prodej zamítnut. Příslušné odborné útvary v minulosti
nesouhlasili s prodejem pozemku z důvodu předpokládané návaznosti na další zástavbu
v této lokalitě.
Odůvodnění:
Při majetkoprávním vyrovnání v r. 2015 - 2016 byl GP v požadovaném pozemku vymezen
koridor v šíři cca 3 m, aby mohla být manželům [osobní údaj odstraněn] prodána zahrada o
výměře 256 m² a do majetku města byl od manželů [osobní údaj odstraněn] naopak odkoupen
pozemek o výměre 2 m². Tento koridor v pozemku p. p. č. 674/12, vč. navazujících pozemků v
majetku města (pozemek p. p. č. 674/28 a p. p. č. 674/21), je důležité zachovat jako
pozemkovou rezervu. Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 96-5201/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
674/12 o výměře cca 140 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.
ú. Nové Město nad Metují. Požadovaný pozemek je nutné ponechat jako prostorovou rezervu při
zastavění lokality „DUBINKY - FRANTIŠEK“. Prodej pozemku by byl v rozporu s majetkoprávním
vypořádáním z r. 2016.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy
Němcové - I.
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o odkoupení části městského pozemku p. p. č. 439/1 o
výměře 183 m², druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití zeleň, k. ú. Nové Město
nad Metují. Žadatelem je v žádosti uvedeno za účelem „zahrada“.
Odůvodnění:
Jedná se částečně o „vnitroblok“ mezi ulicemi Boženy Němcové a Rašínova. Je zde velká
koncentrace obyvatel s frekventovanou stezkou pro pěší, která by byla prodejem pozemku
přerušena. Dle ÚP se jedná o plochu BH - bydlení v bytových domech. Požadovaný pozemek
slouží jako veřejné prostranství, na kterém se nachází veřejná zeleň se stávajícím herním
koutkem a odpočinkovým místem s lavičkami. Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto
bodu.
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Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ve spojené diskusi k bodům 3/2 a 3/3 bylo konstatováno, že obě žádosti se překrývají žadatelé společnou shodu nenalezli a nepředložili. V další diskusi se radní vyjádřili i k tomu,
že nezbytnou součástí tohoto majetkoprávního procesu musí být i ohled na stanovisko
obyvatel přiléhajících 2 bytových domů. Radní dále upozornili na neutěšený stav veřejného
prostoru v této lokalitě - bude třeba se zabývat nezbytnými úpravami tohoto prostoru, a to
nejen operativně v rámci činnosti TS (nátěry prolézačky a opravy laviček), ale i s ohledem na
budoucnost, protože existující studie zeleně tento prostor nijak zatím neřeší. Poté
odhlasováno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 96-5202/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
439/1 o výměře cca 183 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město
nad Metují. RM konstatuje, že prodejem požadovaného pozemku by došlo k nekoncepčnímu zásahu
do veřejného prostranství, protože toto území je mj. regulováno Obecně závaznou vyhláškou č.
1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 k ochraně a udržování veřejné zeleně
na území města. Prodejem pozemku by mohlo zároveň dojít k většímu omezení soukromí obyvatel
zejména BD č. p. 663 - 667 a BD č. p. 668 a 669.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Prodej části pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Boženy
Němcové - II.
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o odkoupení části městského pozemku p. p. č. 439/1 o
výměře 172 m², druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití zeleň, k. ú. Nové Město
nad Metují. Žadatelem je v žádosti uvedeno za účelem „zahrada“.
Odůvodnění:
Jedná se částečně o „vnitroblok“ mezi ulicemi Boženy Němcové a Rašínova. Je zde velká
koncentrace obyvatel s frekventovanou stezkou pro pěší, která by byla prodejem pozemku
přerušena. Dle ÚP se jedná o plochu BH - bydlení v bytových domech. Požadovaný pozemek
slouží jako veřejné prostranství, na kterém se nachází veřejná zeleň se stávajícím herním
koutkem a odpočinkovým místem s lavičkami. Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Diskuse" u předchozího bodu 3/2.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 96-5203/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
439/1 o výměře cca 172 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město
nad Metují. RM konstatuje, že prodejem požadovaného pozemku by došlo k nekoncepčnímu zásahu
do veřejného prostranství, protože toto území je mj. regulováno Obecně závaznou vyhláškou č.
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1/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 k ochraně a udržování veřejné zeleně
na území města. Prodejem pozemku by mohlo zároveň dojít k většímu omezení soukromí obyvatel
zejména BD č. p. 663 - 667 a BD č. p. 668 a 669.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Žádost o vyjádření ke gravitačnímu závlahovému systému v údolí řeky Metuje
Identifikace:
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, IČO: 75032333, Okružní
418, 551 02 Jaroměř - Josefov (dále jen "NPÚ") zaslal žádost o vyjádření k záchraně a
postupné obnově tzv. gravitačního závlahového systému luk v údolní nivě řeky Metuje,
v místní části Krčín, v Novém městě nad Metují, a k možnému prohlášení tohoto díla za
kulturní památku.
Odůvodnění:
Dne 18.07.2022 proběhla schůzka se zástupcem NPÚ, p. Viktorem Blažkem, který sdělil
podmínky a důvody pro prohlášení díla za kulturní památku. Město vysvětlilo zejm. svůj zájem
na zachování akvaduktu u Daškova splavu, který má víceúčelové využití pro občany města i
pro širší veřejnost. V případě potřeby byla zástupci NPÚ nabídnuta další součinnost.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 96-5204/22
RM schvaluje vyjádření ke gravitačnímu závlahovému systému řeky Metuje adresované Národnímu
památkovému ústavu, Územní odborné pracoviště v Josefově, IČO: 75032333, Okružní 418, 551 02
Jaroměř - Josefov, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 ROZVOJ
4/1 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22RGI02-0183
Identifikace:
RM 90 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK - Dotace na individuální
účel na akci Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují. Zastupitelstvo
KHK dne 20.06.2022 schválilo na tuto akci dotaci ve výši 1,5 mil. Kč.
Odůvodnění:
Na základě schválené předložené žádosti o dotaci obdrželo město od poskytovatele dotace
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace. V rozpočtu města na rok 2022 schválena položka ve výši
4,9 mil. Kč. Uzavřena SOD s vybraným zhotovitelem, smluvní cena 4,5 mil. Kč. Dne
01.08.2022 bude předáno staveniště.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 96-5205/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22RGI02-0183 jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na financování výdajů spojených s
realizací projektu "Inundační most v ul. Husitská, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město
nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Doplnění soutěžních podmínek pro otevřenou jednofázovou projektovou
architektonickou soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino 70"
Identifikace:
RM usnesením č. RM 95-5175/22 schválila Zadání soutěže a soutěžní podmínky na
otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino
70". Zároveň byly soutěžní podmínky, administrátorem soutěže Arch. D. Mateáskem,
průběžně předkládány ke schválení České komoře architektů. Nyní jsou RM předkládány k
seznámení aktualizované soutěžní podmínky, doplněné o drobné požadavky ze strany (ČKA).
Doplněn byl zároveň termín organizované prohlídky místa a opravena měrná jednotka u
rozměru požadovaných panelů. Změny jsou zvýrazněny zeleně.
Odůvodnění:
Při udělování regulérnosti byl ze strany ČKA vznesen požadavek na drobnou úpravu
soutěžních podmínek v návaznosti na aktuální znění Soutěžního řádu ČKA a Autorského
zákona. Vzhledem k tomu, že požadavek ČKA na drobné změny vzešel až po schválení
soutěžních podmínek v RM 95, je nyní finální verze podmínek předkládána RM k seznámení.
Regulérnost architektonické soutěže byla ČKA potvrzena dne 19.07.2022. Soutěž může být
vyhlášena.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 96-5206/22
RM bere na vědomí že v Soutěžních podmínkách na otevřenou jednofázovou projektovou
architektonickou soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino 70", schválených usnesením č. RM 955175/22, byly provedeny drobné opravy, které vzešly z podnětu České komory architektů při
posuzování souladu předložených soutěžních podmínek s obecnými právními předpisy a Soutěžním
řádem České komory architektů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 2 - Stavební úpravy místní komunikace ul.
Kpt. Jaroše
Identifikace:
Dne 14.07.2022 obdrželo město Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 13.07.2022
vydané MMR ČR na akci "Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše, identifikační
číslo 117D8220A8111. Podnětem pro vydání druhého změnového rozhodnutí byla žádost
města o změnu v projektu - změna termínu ukončení realizace akce z 31.08.2022 na
30.09.2022. Změna termínu vyplynula z uzavřeného dodatku č. 1 SOD se zhotovitelem
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stavebních prací (schválen usnesením č. RM 93-5023/22), kde došlo k prodloužení termínu
ukončení díla do konce srpna 2022 (v návaznosti na posun zahájení prací firmou ČEZ
Distribuce a.s. při přeložce nn). Termín ukončení realizace akce je nastaven měsíc po termínu
ukončení a předání díla. Souběžně se změnou termínu ukončení realizace akce aktualizoval
poskytovatel dotace termíny pro financování akce a předložení závěrečného vyhodnocení
projektu. Provedené změny jsou uvedeny v odůvodnění rozhodnutí na str. 3. Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna) ze dne 13.07.2022, viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že poskytovatel požaduje potvrzení rozhodnutí příjemce dotace, je toto
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), před podpisem statutárním zástupcem, předkládáno
RM na vědomí. Změnové rozhodnutí je vydáno v návaznosti na předloženou žádost města o
změnu v projektu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 96-5207/22
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 13.07.2022, identifikační číslo
117D8220A8111 na akci Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Smlouva o právu provést stavbu vodovodních přípojek - Nad Cihelnou
Identifikace:
OMM obdrželo žádost z projektového ateliéru Vondřejc s.r.o., Havlíčkova 157, 549 01 Nové
Město nad Metují, o souhlas se 3 vodovodními přípojkami pro připojení č. p. 157-159, jejichž
výstavba navazuje na plánovanou výstavbu vodovodního řádu v ul. Nad Cihelnou. Vodovodní
přípojky jsou navrženy na p. p. č. 765/2 v k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí za podmínek stanovených ve SOPPS.
POZN.: Chybí PN, který bude doplněn po návratu PRAV z dovolené.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 96-5208/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „3 vodovodní přípojky k č.p. 157,158 a 159 v ulici
Nad Cihelnou, kat. úz. Krčín“ mezi městem Nové Město nad Metují a stavebníky manželi [osobní
údaj odstraněn] a manželi [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/5 Smlouva o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Na základě nových povinností města vyplívající ze zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů proběhla na městě schůzka o
pořízení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje a na základě této schůzky byla
městu ke schválení zaslána smlouva o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy KHK,
kterou OMM předkládá ke schválení do RM.
Odůvodnění:
V rámci smlouvy je potřeba doplnit pověřenou osobu, nebo oddělení, které bude město v této
záležitosti zastupovat a která bude spolupracovat s KHK. OMM projedná s TAJ a dodatečně
informaci doplní.
V rámci protistrany (KHK) se jedná o Odbor informatiky, oddělení geografických informačních
systému a digitálně technické mapy (správce GIS).
POZN.: Chybí PN, který bude doplněn po návratu PRAV z dovolené.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 96-5209/22
RM schvaluje smlouvu o spolupráci při tvorbě Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje
mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500
03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/6 Žádost o pokácení smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 95 usnesením č. RM 95-5179/22 na žádost p. [osobní údaj odstraněn] souhlasila s
pokácením 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. za podmínky, že žadateli bude
vydáno OVRR příslušné povolení stavby účelové komunikace pro parkovací stání u č. p. 108.
Při realizaci stavby chodníků došlo k poškození kořenového systému smrku ze strany
chodníků. Nyní strom nemá dostatečný kořenový systém ze dvou stran a může při silném
větru poškodit sousední nemovitosti a ohrozit osoby v okolí stromu. ORM předkládá ke
schválení pokácení smrku z důvodu poškození kořenového systému. Zároveň z tohoto
důvodu žádáme RM o revokaci usnesení č. RM 95-5179/22 ze dne 27.06.2022 ve znění: "RM
souhlasí s pokácením 1x smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. za podmínky, že žadateli
bude vydáno OVRR příslušné povolení stavby účelové komunikace pro parkovací stání u č. p.
108 v ul. Kpt. Jaroše" a odsouhlasení nového návrhu usnesení.
Odůvodnění:
Kořenový systém stromu byl poškozen v minulosti ze strany od č. p. 457 při stavbě
kanalizační přípojky. RM usnesením č. RM 49-2847/20 nesouhlasila s požadovaným
pokácením 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že
pokud si to v budoucnu vyžádá např. realizace chodníku v této lokalitě, tak bude v RM znovu
rozhodnuto (KŽP s kácením v době, než bylo rozhodnuto o realizace této investiční akce,
nesouhlasila). Na posledním kontrolním dnu stavby rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše
bylo zjištěno, že byl kořenový systém výrazně narušen při pokládce obrub chodníku.
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V případě silného větru by strom mohl poškodit sousední nemovitosti a ohrozit osoby
pohybující se v blízkosti stromu. Bez nového usnesení s novým důvodem pro kácení nelze
požádat OŽP o povolení kácení. Z výše uvedeného důvodu TDI, ORM a TS doporučují strom
pokácet již nyní. V příloze tohoto bodu je fotodokumentace poškozených kořenů.
Vyjádření předsedy KŽP Ing. Dostála ze dne 21.07.2022: K samotné věci kácení v dané
situaci nezbývá než souhlasit. Tudíž jako radní souhlasím, což vyjádřím hlasováním na
zasedání RM. Jako člen a předseda KŽP nesouhlasím, jelikož dle mého odborného názoru
není postupováno řádně a byla porušena určitá pravidla. Toto také na jednání RM odůvodním.
Jelikož je kácení zřejmě nevyhnutelné, bude žádoucí za kácený strom provést náhradní
výsadbu, kterou si dovolím specifikovat na jednání RM do upraveného usnesení.
"Názor komise ctím původní, tedy ten v prvotní žádosti vznesené majiteli sousedních
nemovitostí. KŽP nesouhlasí s kácením předmětného stromu. KŽP konstatuje, že nebyla v
žádné z uváděných stavebních prací dodržena ochranná zóna kořenového systému stromu,
respektive postup při ochraně stromu na staveništi - jak při projekční, tak realizační fázi
daných akcí. Žádost o kácení dřeviny ve věci kolize se stavbou měla být řešena již před
započetím prací na rekonstrukci komunikace a chodníků v ul. Kpt. Jaroše, potažmo
kanalizace. Vlastník, potažmo zhotovitel jmenovaných staveb jsou odpovědni za aktuální stav
stromu, což vede k jeho výraznému statickému znehodnocení. Pro případ, že bude žádáno o
kácení ze zmíněných důvodů, doporučuje KŽP uložit náhradní výsadbu stromu v nejbližším
možném okolí kácené dřeviny. Specifikace náhradní výsadby doporučuje KŽP koordinovat
mezi OŽP, předsedou KŽP a TS."
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vidí v tom zanedbání postupu při řešení chodníku. Je zde rozpor v tom, že
nejdříve bylo kácení v RM zamítnuto a nyní je třeba kácení povolit - viz důvody. O kácení mělo
být proto žádáno již v rámci přípravy rekonstrukce chodníku. Zásah do kořene stromu byl
velký. Určení náhradní výsadby je na místě. ST - Ing. Dostálovi rozumí, mělo to být pokáceno
již dávno. Ing. Dostál požádal do usnesení doplnit zmiňovanou náhradní výsadbu, tj. cca 2 ks
ovocných stromů (např. třešní) na p. p. č. 464/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. ST +
Ing. Dostál - na tuto louku by se podél komunikace do budoucna vešlo cca 15 stromů. Poté
odhlasováno.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 96-5210/22
RM revokuje usnesení č. RM 95-5179/22 ze dne 27.06.2022 ve znění: "RM souhlasí s pokácením
1x smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. za podmínky, že žadateli bude vydáno OVRR příslušné
povolení stavby účelové komunikace pro parkovací stání u č. p. 108 v ul. Kpt. Jaroše."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 96-5211/22
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Krčín z důvodu narušení
kořenového systému stromu při realizaci stavby chodníků v ul. Kpt. Jaroše.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 96-5212/22
RM ukládá TS provést náhradní výsadbu cca 2 ks třešní na p. p. č. 464/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 31.03.2023
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/7 RO na investiční akci Chodník v ul. U Zázvorky - PD
Identifikace:
V rozpočtu na rok 2022 bylo na položce na akci Chodník v ul. U Zázvorky - PD bylo schváleno
270 tis. Kč, které byly počítány pouze za zpracování PD. Po dobu zpracovávání PD prováděl
Ing. arch. Petr Brožek autorský dozor vůči schválené studii, tento autorský dozor byl vyčíslen
na 16.600 Kč a zároveň byl objednán bezpečnostní audit projektu, který je jedním z podkladů
pro podání žádosti o dotaci za cenu 48.750 Kč. OMM proto žádá o navýšení (úpravu) položky
na Chodník v ul. U Zázvorky - PD (§ 2219) o 75 tis. Kč na tyto náklady. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219).
Odůvodnění:
Běžné RO mezi 2 položkami v rámci rozpočtu, které se týkají stejné investiční akce.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - s RO souhlasí - vznesl dotaz na bezpečnostní audit. OMM - bezpečnostní audit
nám vyhodnotí navržené dopravní řešení, dopravní situaci a popíše celkový stav (dopravu,
nehodovost), za účelem snížení případných rizik. Je to další materiál, který někteří
poskytovatelé dotací vyžadují nebo doporučují přiložit (IROP, SFDI), záležitost i bodového
hodnocení. Ing. Dostál - máme s tím zkušenosti z jiné akce? OMM - minimální. Ing. Maur - je
tam nějaké riziko, aby se to nestalo kontraproduktivní? OMM - nemá v současné době
informace od zpracovatele, že by nás upozornil na problém. Poté odhlasováno.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 96-5213/22
RM schvaluje RO navýšení akce Chodník v ul. U Zázvorky - PD (§ 2219) o 75 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 08.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/8 Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo
Identifikace:
Na stavbě „Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248“ se vyskytly změny –
vícepráce a méněpráce, na které je nyní předkládán k odsouhlasení dodatek č.1.
Odůvodnění:
RM byla na jednání RM 95 dne 29.06.2022 informována o průběhu realizace stavby „Oprava
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městského opevnění mezi domy čp. 1234 a 1248“. K dané problematice byl RM předložen
nálezový stav.
Odůvodnění s popisem změn je uvedeno v samostatné příloze k tomuto bodu. Smlouva o dílo
je uzavřena na částku 1.769.198,66 bez DPH, tj. 2.140.730,38 Kč včetně DPH. Předloženým
dodatkem č. 1 se celková cena díla změní na částku 2.007.335,04 Kč včetně DPH
POZN.: Chybí PN, který bude doplněn po návratu PRAV z dovolené.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
MST - navrhoval by rozšířit usnesení týkající se schválení dodatku se zhotovitelem - mění se
délka realizace a v návrhu usnesení se to neobjevuje. Z tohoto důvodu navrhuje doplnit do
usnesení: "...a prodlužuje se doba plnění ze 3 měsíců na 4 měsíce, ve znění přílohy tohoto
bodu..." Ing. Maur - vznesl dotaz, zda z toho budou vyplývat nápravná opatření při výskytu
popínavé zeleně? Na dotaz reagoval MST, TAJ a OMM. Poté odhlasováno.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 96-5214/22
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp. 1234
a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se
sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se snižuje celková cena díla o
110.244,08 Kč bez DPH, tj 133.295,34 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.007.335,04 Kč vč.
DPH, a prodlužuje se doba plnění ze 3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM
pověřuje ST podpisem dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/9 Rozsudek KS KHK - zrušení části ÚP města
Identifikace:
Na ZM 25 dne 23.06.2022 ST aktuálně informoval zastupitele o tom, že Krajským soudem
v Hradci Králové byl vyhlášen rozsudek v řízení o návrhu na zrušení části ÚP města, ve
kterém [osobní údaj odstraněn] požadoval jednak zrušení dopravního koridoru pro přeložku
silnice I/14 a dále zrušení zastavitelných ploch Z.K6 a Z.K8. Jednalo se o pokračování řízení,
kdy na základě kasační stížnosti podané [osobní údaj odstraněn] byl původní rozsudek
Krajského soudu Nejvyšším správní soudem zrušen a věc byla Krajskému soudu vrácena
k dalšímu řízení. V rámci tohoto dalšího řízení [osobní údaj odstraněn] zúžil svůj původní
žalobní návrh, tzn., že již nežádal zrušení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/14 a
v tomto bodě tedy vydaný ÚP dále již žádným způsobem nerozporoval. V souvislosti s ÚP se
již fakticky nejedná o dopravní řešení stávající ani navrhované silnice I/14, ale o vymezení
územní rezervy pro nějakou jinou novou komunikaci navrženou v trase, která kříží
zastavitelné plochy Z.K6 a Z.K8. Krajským soudem tak bylo fakticky rozhodováno pouze o 2.
části návrhu [osobní údaj odstraněn], kdy Krajský soud rozhodl tak, že zrušil zastavitelnou
plochu pro bydlení Z.K6 (Krčínské návrší) a zastavitelnou plochu pro výrobu Z.K8 (oblast
solární elektrárny u cihelny), oboje v k. ú. Krčín.
Po doručení oficiálního znění rozsudku (bylo doručeno dne 19.07.2022), je třeba v RM
rozhodnout o případném podání kasační stížnosti ze strany města vůči tomuto rozsudku.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o podání kasační stížnosti spadá do kompetence RM.
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Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - seznámil radní s novým bodem na tzv. "žlutém papíře", který byl do programu RM 96
přidán až přímo na jejím jednání, tj. dne 25.07.2022, a to na základě podnětu Ing. Maura a
vedení města. ST přednesl komentář k rozhodování a dalšímu možnému postupu ze strany
města. V navazující dlouhé diskusi radních byl podrobně rozebrán rozsudek KS a
prodiskutován další možný postup města ve vazbě na možnost vznesení kasační stížnosti
proti tomuto rozsudku. Mj. bylo uvedeno, že je předpoklad, že samostatnou kasační stížnost
uplatní i vlastníci pozemků v zrušených zastavitelných plochách Z.K6 a Z.K8.
Závěrem projednávání článku "Rozvoj" Ing. Dostál požádal OMM o revizi investic schválených
pro letošní rok s ohledem na to, co bude do konce roku realizováno a co ne. Mělo by to být
předloženo do koncepční RM 98, tj. dne 22.08.2022. Žádné usnesení k tomuto požadavku
přijato nebylo.
K čl. 4/9 USNESENÍ č. RM 96-5215/22
RM pověřuje ST, aby na základě konzultace s právním zástupcem města, městskou právničkou a
referentem územního plánování OVRR, podal za město kasační stížnost na rozsudek Krajského
soudu Hradec Králové o zrušení zastavitelných ploch Z.K6 a Z.K8 v územním plánu Nové Město
nad Metují.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 02.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 RŮZNÉ
5/1 CP Mandl - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Vedoucí CP Mandl Mgr. Lenka Kulichová žádá RM o schválení podání žádosti o dotaci z
rozpočtu KHK na provoz služby sociální rehabilitace v roce 2022, a to ve výši 750.000 Kč.
Odůvodnění:
KHK vypsal dotační řízení pro dofinancování provozu sociálních služeb v roce 2022. Žádosti
se podávají v elektronické podobě v systému KISSOS.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 96-5216/22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 750.000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
rok 2022 na dofinancování provozu Centra prevence Mandl a zároveň pověřuje ST jejím podpisem v
systému KISSOS.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 08.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního
poměru zaměstnance
Identifikace:
Ke dni 31.08.2022 ukončuje pracovní poměr vedoucí OI Mgr. Zdeněk Továrek, který požádal
o odkup použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy S21 (inventární číslo
100000001547) za zůstatkovou hodnotu.
Odůvodnění:
Mobilní telefon byl pořízen v rámci HW budgetu operátora za 1 Kč a jedná se o více než 2
roky starý přístroj. Jeho další případné využití pro jiného uživatele by bylo problematické a
patrně by k dalšímu využití tohoto přístroje nedošlo nebo jen v omezené míře. OI proto
navrhuje bezúplatné přenechání přístroje.
Vysvětlení: Kunteová Lucie, Mgr. - referentka OI
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - s přenecháním použitého služebního telefonu samozřejmě souhlasí, ale vznesl již
opakovaně připomínku a názor, že schvalování věcí tohoto typu by měla řešit interní směrnice
(komise) a ne RM. TAJ - prověří to. Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 96-5217/22
RM schvaluje bezúplatné přenechání použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy
S21 (inventární číslo 100000001547) Mgr. Zdeňku Továrkovi u příležitosti ukončení jeho pracovního
poměru. Uvedený mobilní telefon bude vyřazen z majetku města.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Zápis č. 4/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2022
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 4/2022 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 14.07.2022 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory
Oáza a dále bylo rozhodnuto o umístění dalšího 1 zájemce pro případ uvolnění místa do
31.08.2022.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 96-5218/22
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2022 s návrhem
na obsazení 1 místa a o umístění dalšího 1 zájemce pro případ uvolnění místa do 31.08.2022 v
Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, vše ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/4 Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 21.06.2022
Identifikace:
Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
21.06.2022 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici Vrchoviny 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. O
plnění požadavků OV jsou přímo informování předsedové OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - informoval o své účasti na jednání OV Vrchoviny, konkrétně k bodu "1. Vyjádření
OV k zpracovanému návrhu vedení a názvů ulic ve Vrchovinách". Poté radní ještě krátce
diskutovali k opakovaně odcizenému retardéru. TAJ - prověří u vedoucího TS, zda podal
trestní oznámení. Ing. Prouza - doporučil umístit fotopast. Poté odhlasováno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 96-5219/22
RM projednala Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 21.06.2022 od 18:00
hodin v hasičské zbrojnici Vrchoviny, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 96-5220/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 21.06.2022,
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

5/5 Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 28.06.2022
Identifikace:
Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 28.06.2022 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.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 96-5221/22
RM projednala Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 28.06.2022 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. 5/5 USNESENÍ č. RM 96-5222/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 28.06.2022,
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

6 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 15:02 hodin byla na jednání RM přizvána vedoucí OVV, aby radnímu Ing. Dostálovi
odpověděla na dotaz týkajícího se termínu ustavujícího zasedání ZM pro další volební období.
OVV - od vyhlášení oficiálních výsledků voleb běží 10 denní lhůta na podání návrhu na
neplatnost voleb k soudu. Pokud není návrh podán, tak potom by se mělo ustavující zasedání
konat do 15 dnů po uplynutí uvedené lhůty, tzn. do 25 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
Konec jednání RM 96 v 15:10 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 96 vyhotoven dne:

27. července 2022

Zápis z RM 96 vypraven dne:

27. července 2022

Zápis z RM 96 zveřejněn dne:

27. července 2022
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