Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 10 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 11.03.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:35

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:35

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:35

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:35

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:21

18:35

Částečná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

18:35
18:35
18:35

Plná
Plná
Plná

Omluven

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ing. Miloš Skalský
Ing. Ondřej Hanka
Agáta Šenková
Iveta Habrová
Jiří Hladík
Bc. Lada Všetičková, DiS.
Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Pavel Horvat
Ing. Simona Vojnarová

Zapisovatelka

vedoucí OVRR
vedoucí OŽP (OVRR)
referentka OŽP (OVRR)
referentka OŠKS (OF)
ředitel MMUZ
ředitelka MKN
vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí OSN (OMM)
vedoucí ORM (OMM)

Simona Hoffmannová
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13:05
13:05
13:45
14:11
14:11
14:11
15:25
15:25
15:34
15:50

14:11
14:11
14:11
15:23
14:41
14:41
17:48
15:34
15:49
17:48

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.03.2019

1/3

Aktuální informace z OVRR a OŽP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne 05.11.2018)

2/1

Věcné břemeno pro ČEZ v pozemcích p. č. 2044, 2165/2, 2042/3, 151, 2039, 2106/1
a 2199/2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují

2/2

Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje

2/3

Pacht pozemků k zemědělským účelům – změna smlouvy

3/1

Inundační propustek v ul. Husitská

3/2

Dodatek č. 2 k SOD na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská

3/3

Dodatek č. 1 k SOD na realizaci Vestavby ZŠ Krčín

3/4

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského vícepráce - sportovní vybavení, ocelová konstrukce
pro Cetris

3/5

SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy WC pro 1. stupeň ZŠ Malecí“

3/6

Odpuštění nájmu

3/7

Žádost o znovupovolení předzahrádky

3/8

Vestavba ZŠ Krčín - nábytek

3/9

Investice 2019 - časový harmonogram realizace

3/10

Umístění makety policisty

3/11

Příkazní smlouva TDI “Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště“

3/12

Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné

3/13

Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - rozpočtové opatření

3/14

Časový harmonogram aktualizace strategického plánu města

3/15

Žádost o přidělení parkovacího místa ze zdravotních důvodů

3/16

Žádost o opravu chodníku a umožnění mimořádného vjezdu před vchody č. p. 541, 542 a 543
v ul. T. G. Masaryka

3/17

Žádost o doplnění prvků občanské vybavenost v lokalitě Březinky

3/18

Generel skal – aktualizace a revize již provedených stabilizací

3/19

Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM

3/20

SOD na zpracování DSP - „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují, 1. etapa"

3/21

Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
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4/1

Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu - kadeřnictví

4/2

Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 22667
ze dne 04.04.2016 (ZŠ Krčín)

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2019

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 28.02.2019

4/5

Změna dispozičního řešení bytových jednotek v čp. 1145, Dům s pečovatelskou službou

5/1

Hodnocení roku 2018 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:45 hodin

5/2

Výroční zpráva MKN za rok 2018

5/3

Výroční zpráva MMUZ za rok 2018

5/4

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2018

5/5

Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Komenského

5/6

Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Malecí

5/7

Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ a MŠ Krčín

5/8

Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Rašínova

5/9

Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Na Františku

5/10

Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZUŠ B. Smetany

5/11

Zpráva o hospodaření za rok 2018 DDM Stonožka

5/12

Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2018

5/13

Informace ZŠ Komenského o získání dotace - Šablony II

5/14

Účetní odpisy PO na rok 2019

5/15

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

5/16

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2018

5/17

Zápis z 1. jednání KKULT

5/18

Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu

5/19

Žádost o povolení závodů v olympijsko-athénském šplhu na Husově náměstí

5/20

Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují

5/21

Žádost o povolení kulturní akce WRT 2019

6/1

Dohoda o stanovení individuálních cen u Komerční banky, a.s.

6/2

Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.

6/3

Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou, a.s.
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6/4

Smlouvu o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s Komerční bankou, a.s.

6/5

Vyřazení majetku

6/6

Zápis č. 1 z OV Vrchoviny - žádost o finanční podporu aktivit

7/1

Žádost ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., o povolení konání závodu v Přesné orientaci
(TrailO)

7/2

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

7/3

Informace o poskytnutí jednorázové věcné pomoci v nouzi

7/4

Zápis č.1B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.02.2019

7/5

Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka

7/6

Zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.02.2019.

7/7

Směrnice pro kamerové systémy města

7/8

Směrnice pro kamerový systém na MěÚ

7/9

Zpřístupnění Zápisů z jednání ZM v plném znění pro nezastupitele KV

7/10

Sběr separovaného odpadu - plastu v NMnM vyhodnocení, opatření a koncepční řešení

7/11

Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.02.2019

7/12

Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny

7/13

Smlouva o poskytování právní služby ve věci návrhu na zrušení ÚP

7/14

Zveřejňování zápisů z jednání komisí RM, výborů ZM a pracovní skupiny na webových
stránkách města

Stránka 4

ZÁPIS Z PORADY RM 10

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:45
15:00 - 15:15
15:45 - 18:30
15:15 - 15:45
13:45 - 15:00
18:30 - 19:00
19:00 - 20:15
20:15

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 10-399/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 10:
1.
Úvodní informace
1/1
Program jednání RM
1/2
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.03.2019
1/3
Aktuální informace z OVRR a OŽP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne 05.11.2018)
2.
Majetkoprávní úkony
2/1
Věcné břemeno pro ČEZ v pozemcích p. č. 2044, 2165/2, 2042/3, 151, 2039, 2106/1
a 2199/2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
2/2
Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje
2/3
Pacht pozemků k zemědělským účelům – změna smlouvy
3.
Rozvoj
3/1
Inundační propustek v ul. Husitská
3/2
Dodatekč.2 k SOD na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
3/3
Dodatek č. 1 k SOD na realizaci Vestavby ZŠ Krčín
3/4
Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského vícepráce - sportovní vybavení, ocelová konstrukce
pro Cetris
3/5
SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy WC pro 1. stupeň ZŠ Malecí“
3/6
Odpuštění nájmu
3/7
Žádost o znovupovolení předzahrádky
3/8
Vestavba ZŠ Krčín - nábytek
3/9
Investice 2019 - časový harmonogram realizace
3/10 Umístění makety policisty
3/11 Příkazní smlouva TDI “Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště“
3/12 Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné
3/13 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - rozpočtové opatření
3/14 Časový harmonogram aktualizace strategického plánu města
3/15 Žádost o přidělení parkovacího místa ze zdravotních důvodů
3/16 Žádost o opravu chodníku a umožnění mimořádného vjezdu před vchody č. p. 541,542 a 543
v ul. T. G. Masaryka
3/17 Žádost o doplnění prvků občanské vybavenost v lokalitě Březinky
3/18 Generel skal – aktualizace a revize již provedených stabilizací
3/19 Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM
3/20 SOD na zpracování DSP - „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují, 1. etapa"
3/21 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
4.
Správa nemovitostí
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4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12
7/13
7/14

Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu - kadeřnictví
Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 22667 ze
dne 04.04.2016 (ZŠ Krčín)
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2019
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 28.02.2019
Změna dispozičního řešení bytových jednotek v čp. 1145, Dům s pečovatelskou službou
Školství, kultura a sport
Hodnocení roku 2018 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:45 hodin
Výroční zpráva MKN za rok 2018
Výroční zpráva MMUZ za rok 2018
Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2018
Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Komenského
Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Malecí
Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ a MŠ Krčín
Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Rašínova
Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Na Františku
Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZUŠ B. Smetany
Zpráva o hospodaření za rok 2018 DDM Stonožka
Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2018
Informace ZŠ Komenského o získání dotace - Šablony II
Účetní odpisy PO na rok 2019
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2018
Zápis z 1. jednání KKULT
Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu
Žádost o povolení závodů v olympijsko-athénském šplhu na Husově náměstí
Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují
Žádost o povolení kulturní akce WRT 2019
Finance
Dohoda o stanovení individuálních cen u Komerční banky, a.s.
Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou, a.s.
Smlouvu o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s Komerční bankou, a.s.
Vyřazení majetku
Zápis č. 1 z OV Vrchoviny - žádost o finanční podporu aktivit
Různé
Žádost ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., o povolení konání závodu v Přesné orientaci
(TrailO)
Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Informace o poskytnutí jednorázové věcné pomoci v nouzi
Zápis č.1B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.02.2019
Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka
Zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.02.2019.
Směrnice pro kamerové systémy města
Směrnice pro kamerový systém na MěÚ
Zpřístupnění Zápisů z jednání ZM v plném znění pro nezastupitele KV
Sběr separovaného odpadu - plastu v NMnM vyhodnocení, opatření a koncepční řešení
Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.02.2019
Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny
Smlouva o poskytování právní služby ve věci návrhu na zrušení ÚP
Zveřejňování zápisů z jednání Komisí RM, Výborů ZM a Pracovních skupin na webových
stránkách města
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.03.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 8 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 10-400/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/3 Aktuální informace z OVRR a OŽP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. splatný úkol č. 23485 ze dne 05.11.2018
vystoupili v úvodu zasedání RM vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje (dále jen
"OVRR"), pan Ing. Miloš Skalský, a vedoucí Oddělení životního prostředí, OVRR (dále jen
"OŽP"), pan Ing. Ondřej Hanka, s aktuálními informacemi ze svých odborů a oddělení.
Podrobné náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou k
dispozici
na
www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz
http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
Harmonogram vystupujících VO - začátek vždy ve 13:05 hodin v den konání dané RM v
kanceláři ST:
RM 10 - Ing. Skalský (OVRR) + Ing. Hanka (OŽP)
RM 11 - p. Trojan (TS) + p. Rek, DiS. (SL)
Odůvodnění:
Plnění úkolů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin přišli na jednání RM v rámci plnění úkolu vedoucí Odboru výstavby a
regionálního rozvoje (dále jen „OVRR“), Ing. Miloš Skalský, a vedoucí Oddělení životního
prostředí (dále jen „OŽP“), Ing. Ondřej Hanka.
Jako první se ujal slova vedoucí OVRR. Vyjmenoval působnosti stavebního úřadu, popsal
zaměstnanost odboru a jeho jednotlivé činnosti:
Územní plánování - pracovní náplň, pořizování Změny č. 1 ÚP NMnM, pořizování územních
studií na dotace, ÚS Koruna [osobní údaj odstraněn], zpracování mapových podkladů apod. dotazy na ÚS Koruna (viz níže).
Stavební řád - pracovní náplň, stavby města a stavby soukromé, RD - dotazy na Nákupní
park, dočasné stavby [osobní údaj odstraněn]. Na tento nákupní park je předčasné užívání.
Okolní úpravy předat městu kompletně dokončené. Na jaře se budou realizovat poslední
úpravy.
Vedoucí OVRR pokračoval s informacemi o jednotlivých pracovních náplních:
Silniční stavby - stavby města, KHK - povolené, zkolaudované, realizované
Památky - regenerace, ochrana památek, řízení zámecká vila - dotaz na stavbu zámecké vily
RÚIAN - zápisy budov a změn ulic - bylo jednáno o názvosloví ulic, byl pořízen zápis
OVRR - spolupráce na dohodu s bývalým vedoucím OVRR panem Ing. Josefem Mathesem.
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Dotazy radních:
MST - jakého území se to bude týkat? OVRR - ÚS Koruna. Pan Jarolímek - dotaz k rozsahu
ÚS, které tam nyní probíhají.
OVRR - hlavní zájem má [osobní údaj odstraněn], který tam vlastní velkou plochu území +
další vlastníci pozemků.
Ing. Maur - stále to vychází z platného ÚP? OVRR - ano, ÚS je na celou lokalitu, ale zvažuje
se, že by se to rozdělilo na etapy.
Ing. Maur - pokud tamtudy přeložka nepovede, tak se odloží do šuplíku.
Odpovídá OVRR na další dotazy, že zatím tam [osobní údaj odstraněn] s přeložkou počítá.
Pan Jarolímek - tam se také zvažovalo koupaliště? OVRR - ano.
Ing. Němeček se dostavil na jednání RM ve 13:21 hodin.
Ve 13:20 hodin byl dalším prezentujícím vedoucí OŽP a shrnul funkce, které mají v pracovní
náplni jednotliví referenti OŽP. Dále informoval o:
Meziskládkách mezi NM (Vrchoviny) a obcí Černčice (viz rekonstrukce železniční tratě a
spousta deponie tím spojené).
Cyklostezce Vlastimila Moravce - 3 etapy: 1. etapa Železova louka dokončena, realizována; 2.
etapa lesem obora - dokončuje se PD. V letošním roce by se měla dělat; 3. etapa Chlístov Spy. Jednáno s projektantem, vedoucím SL o směně pozemků p. [osobní údaj odstraněn].
Ing. Maur - mostek přes potok u statku p. [osobní údaj odstraněn]? ST - ten s tím nemá nic
společného. OŽP - jednalo se o původní návrh trasy touto lokalitou, ukázala se neprůchodná a
trasování bylo převedeno jinudy. Vedoucí OŽP ukázal na leteckém snímku, kde se zmiňované
pozemky a cesty nachází. ST - doplnil a ukázal místo, kde to není majetkově vyrovnané.
Lesní hospodářství (kůrovcová kalamita) - odborný pracovník se této záležitost věnuje a
spolupracuje s vlastníky lesů.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 10-401/19
RM bere na vědomí aktuální informace z OVRR a z OŽP přednesené na jednání RM 10 vedoucími
OVRR a OŽP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/1 Věcné břemeno pro ČEZ v pozemcích p. č. 2044, 2165/2, 2042/3, 151, 2039,
2106/1 a 2199/2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu ze dne 01.06.2015, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-2005153/VB/1- N.Město n/M, ul. Na Hradčanech kNN st.úp. k
pozemkům města p. č. 2044, 2165/2, 2042/3, 151, 2039, 2106/1 a 2199/2 v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v
celkové délce 255 m dle předloženého geometrického plánu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši a to
na dobu neurčitou. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 01.06.2015 byla schválena usnesením
č. RM 319-13472/15 dne 13.04.2015. Uzavření smlouvy je navrhované po skončení a
zaměření stavby. Stavební úprava kabelu nízkého napětí souvisí s rekonstrukcí Rezeckého
mostu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 10-402/19
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005153/VB/1- N.Město
n/M, ul. Na Hradčanech kNN st. p. k pozemkům města p. p. č. 2044, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 2165/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
silnice, p. p. č. 2042/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č.
151, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 2039, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 2106/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 2199/2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, v celkové délce 255 m dle předloženého geometrického plánu č.
2190-8660/2018, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši
200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého věcným břemenem, tj. celkem 51 000 Kč
+ DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje
Identifikace:
RM usnesením č. RM 7-232/19 uložila OMM zajistit znalecký posudek a připravit návrh
zveřejnění záměru města prodat nemovitost, a to stavbu bez čp./ev. č. v majetku města Nové
Město nad Metují umístěnou na pozemku st. p. č. 686, k. ú. Krčín, v majetku SG PARTNER
s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré Město, 11000 Praha 1.
Odůvodnění:
Znalecký posudek a záměr města jsou v přílohách k tomuto bodu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek upozornil na vývěsky, které jsou na objektu umístěny, bylo by vhodné ještě před
prodejem informovat jejich vlastníky, tak případného kupujícího.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 10-403/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat nemovitost, stavbu bez čp./ev. č. na pozemku
stavební parcela č. 686, o výměře 17 m², zapsanou na listu vlastnictví č. 10 001 pro katastrální
území Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném Katastrálním úřadem pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, dle předloženého návrhu v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/3 Pacht pozemků k zemědělským účelům – změna smlouvy
Identifikace:
Společnost SLAVONIA, a. s., IČO: 48173169, se sídlem: Slavoňov 115, 549 01 Nové Město
nad Metují má s městem uzavřenou od roku 2017 pachtovní smlouvu na zemědělské
pozemky, kterou je třeba po směně pozemků v lokalitě Ve Vilách pro vyježděnou komunikaci
změnit, protože došlo ke snížení celkové výměry pozemků z 54313 m2 na 52551 m2..
Přiměřeně tomu, by mělo být sníženo i pachtovné.
Odůvodnění:
Při směně pozemků pro vyježděnou komunikaci od ul. Ve Vilách směrem k turistické základně
bylo změněno parcelní číslo a výměra pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře 1780 m2, a to na p.
p. č. 2121/6 o výměře 218 m2. Dále byla snížena výměra u p. p. č. 2122/2 o 200 m2 z původní
výměry 1282 m2 na 1082 m2. Po změně smlouvy by mělo být předmětem pachtu 25 pozemků
o celkové výměře 52551 m2 za roční pachtovné ve výši 16.291 Kč, tj. snížení o 546 Kč za
kalendářní rok. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změny. Jedná se o změnu smlouvy,
kterou je třeba zveřejnit.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dílčí dotaz k části pozemků. OMP - nešlo o prodej, ale směnu tak, aby byla
zachována návaznost mezi pozemky. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 10-404/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit smlouvu o zemědělském pachtu pozemků ze dne
01.03.2017 se Společností SLAVONIA, a. s., IČO: 48173169, se sídlem: Slavoňov 115, 549 01
Nové Město nad Metují, která spočívá ve změně p. p. č. 2121/2 na p. p. č. 2121/6 a snížení jeho
výměry z 1780 m2 na výměru 218 m2 a dále ve změně výměry u p. p. č. 2122/2 o 200 m2 z původní
výměry 1282 m2 na 1082 m2, podle návrhu záměru v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/1 Inundační propustek v ul. Husitská
Identifikace:
Na RM byla doručena od [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] z Krčína žádost
o obnovu mostku s inundačním propustkem v ul. Husitská. V dopise popisují chronologii
všeho, co se událo, viz příloha.
V rozpočtu na rok 2014 bylo schváleno zpracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby na akci: Inundační most (propustek) v
Krčíně ul. Husitská, Nové Město nad Metují. Projektovou dokumentaci zpracovala firma
Prokonsult s.r.o. z Červeného Kostelce, za celkovou cenu 121 tis. Kč vč. DPH. Dále byly
uzavřeny se správci inženýrských sítí Smlouvy o smlouvách budoucích na přeložení sítí. OMM
upozorňuje na stárnoucí (postupně neplatné) vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených
orgánů.
OMM a ST několikrát jednal s těmito konkrétními občany. A pokaždé jim bylo při jednání
připomenuto, že nestačí vyřešit pouze propustek, ale že je také potřeba se zabývat
navrácením původní výšky inundačního valu na jejich pozemcích a pozemcích dalších
sousedů. Ten chrání jejich nemovitosti při povodni a to by mělo být v jejich vlastním zájmu.
Inundační val je v současné době narušen.
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Odůvodnění:
Investiční akce je zařazena do zásobníku investičních akcí a je na rozhodnutí ZM, zda tuto
akci zařadí do rozpočtu města.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse všech radních k inundačnímu propustku v Krčíně (ul. Husitská) a
protipovodňovým opatřením v dané lokalitě. Radní se shodují, že je třeba řešit zde nejen
propustek, ale i celou lokalitu - viz provizorní most, komunikace a chodník. Jde o významnou
investici, kterou dosud ZM v rámci schvalování rozpočtu na jednotlivé roky neschválilo.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 10-405/19
RM bere na vědomí zaslaný dopis [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] z Krčína ve
věci "Realizace stavby mostku s inundačním propustkem v Husitské ulici".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 10-406/19
RM konstatuje, že uvedená investiční akce je zařazena do Zásobníku investičních akcí města a
záleží na rozhodnutí ZM, zda realizaci akce zařadí do rozpočtu města na rok 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 10-407/19
RM ukládá OMM odeslat ve znění přílohy k tomto bodu návrh odpovědi ST s vysvětlením odložení
realizace akce "Inundační propustek v ul. Husitská" z důvodu plánovaných rekonstrukcí páteřních
dopravních staveb ve městě v roce 2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Dodatek č. 2 k SOD na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
Identifikace:
Zhotovitel PD „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“
firma DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, podal žádost o
prodloužení termínu dokončení kompletní projektové dokumentace z důvodu, že na dané
území se zpracovává "Studie veřejného prostranství NMnM - Bořetín - Klosova ul." firmou
New Visit s.r.o. Tato studie určí nejen povrchy chodníků, ale i dispoziční řešení vstupu na
hřbitov. Proto byly práce na PD ze strany města pozastaveny a dokončení PD proběhne, až
budou známy výstupy jmenované studie veřejného prostranství. Její dokončení a odevzdání
má být do 30.06.2019. Termín dokončení projektové dokumentace bude tedy dodatkem č. 2
posunut z 28.03.2019 na 30.09.2019. Zhotovitel dále žádá o zaplacení odevzdané části
projektové dokumentace - mapového podkladu, který byl předán městu, a to ve výši 24.200 Kč
vč. DPH.
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Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 215/2018. V dodatku je upraven
předmět plnění, který je rozdělen na dvě části, z nichž každá bude zaplacena samostatně.
RM 5 schvalovala v dodatku č.1 vícepráce v podobě doplnění veřejného osvětlení za cenu
22.990 Kč vč. DPH, bylo však opomenuto provedení rozpočtového opatření s navýšením
částky o 22 tis. Kč na § 2219 – akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská – PD, žádáme
tedy i o schválení RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpověděla vedoucí ORM. Souvisí to se zpracovávanými Studiemi
veřejných prostranství. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 10-408/19
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, na zpracování projektové
dokumentace "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují", kterým
se posouvá termín dokončení z 28.03.2019 na 30.09.2019 a pověřuje ST jeho podpisem ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 10-409/19
RM schvaluje RO - navýšení § 2219 – akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská – PD o částku
22 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 - Program regenerace – příspěvky na obnovu
památek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Dodatek č. 1 k SOD na realizaci Vestavby ZŠ Krčín
Identifikace:
V rámci stavebních prací při realizaci Přírodovědné a IT učebny v ZŠ Krčín bylo zapotřebí
provést některé vícepráce (zachování hodinového stroje, změna konstrukce schodiště,
samozavírače na stávající dveře, nové dveře na půdu, vzduchotechnika), ale i méněpráce
(úprava střešní konstrukce, změna skladby příček). Cena díla bude snížena o 126 890,49 Kč
vč. DPH. Celkovou cenu díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 209/2018 ze dne 19.09.2017 je
zapotřebí upravit dodatkem č. 1 z původně smluvených 8 276 140,37 Kč vč. DPH na 8 149
249,89 Kč vč. DPH.
V dodatku č.1 byla také opravena nejasnost v počtu průpisů Stavebního deníku.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2018.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 10-410/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 209/2018 uzavíraný mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou KERSON spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, na realizaci "Vybudování učebny
přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují", který upravuje cenu díla
na základě víceprací a méněprací a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského vícepráce - sportovní vybavení, ocelová
konstrukce pro Cetris
Identifikace:
Dodavatel stavby přístavby tělocvičny STAKO s.r.o. IČ.: 422 2894 68 předložil ke schválení
vícepráce na přístavbě tělocvičny u ZŠ Komenského, které zahrnují sportovní vybavení
tělocvičny a ocelovou konstrukci pro opláštění CETRIS ve výši 201 982 Kč. Dále byly
předloženy vícenáklady na zhotovení dělící drátěné příčky v nářaďovně ve výši 43 904 Kč
včetně DPH. Sportovní vybavení zahrnuje basketbalové koše včetně konstrukce, volejbalové
sloupky, včetně pouzder, branky na házenou, branky na florbal. Tyto očekávané vícepráce
s výjimkou dělící příčky byly předběžně na vědomí předloženy v RM 7.
Odůvodnění:
Sportovní vybavení nebylo součástí projektové dokumentace tělocvičny a je řešeno
dodatečně. V RM 7 byla předložena předpokládaná cena sportovního vybavení 100 tis. Kč a
cena za branky 100 tis Kč. Nabídka zhotovitele na sportovní vybavení včetně branek činí 129
165 Kč včetně DPH. Požadavek na zřízení dělící drátěné příčky v nářaďovně byl vznesen
vedením školy při jednáních s vedením města o změně dispozice a vybavení tělocvičny v
lednu 2018.
Vícepráce na dělící příčce by měly být přiřazeny k vícenákladům na sportovní vybavení. Škola
příčku považuje za nezbytnou. Za příčkou budou umístěny cvičební pomůcky školy, tak aby
k nim neměli přístup nájemci tělocvičny v době, kdy tělocvičnu škola neužívá.
Vícepráce na ocelové konstrukci pro opláštění CETRIS jsou ve výši 72 817 Kč včetně DPH.
Jedná se pouze vodorovnou konstrukci, která je kotvena do konstrukce ocelové haly a musí
být dodávána dodavatelem haly firmou LENTAB. Konstrukci je nutné objednat co nejdříve,
neboť doba dodání činí 2 měsíce. Vlastní nosnou konstrukci a opláštění CETRIS dodavatel
ještě nepředložil.
ORM doporučuje schválení víceprací. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vícepráce bude
předložen ke schválení po vyčíslení dalších očekávaných víceprací dodavatelem a jejich
schválení v RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zajímali o to, proč tyto položky nebyly v původní PD a rozpočtu - z ORM
bylo vysvětleno, že sportovní vybavení interiéru nebylo součástí PD. Jedná se o vícepráce a
položky, o kterých již RM jednala a které odsouhlasila - viz RM č. 7.
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 10-411/19
RM souhlasí s vícepracemi na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ na sportovní vybavení
tělocvičny a ocelovou konstrukci pro opláštění CETRIS a na dělící drátěnou příčku v nářaďovně
v celkové výši 245 886 Kč včetně DPH dle předloženého nacenění v příloze RM 10 - 3/4.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy WC pro 1. stupeň ZŠ Malecí“
Identifikace:
V rozpočtu města je schválena akce § 3113 ORG 1816 ZŠ Malecí, WC 1. Stupeň -DPS. ORM
poptalo zpracovatele projektové dokumentace, nejlepší nabídku podala firma S atelier s.r.o.,
Palackého 920, 54701Náchod, 98 701 Kč včetně DPH. V rozpočtu města je na zpracování PD
vyčleněna částka 120 tis. Kč. ORM předkládá ke schválení smlouvu o dílo (SOD) na
zpracování projektové dokumentace mezi městem a výše uvedenou firmou.
Odůvodnění:
Firma S ateliér podala nejnižší nabídku. Byla zpracovatelem PD rekonstrukce WC u družiny
v 1.N.P. a 2.N.P. Při realizaci těchto staveb nebyly žádné problémy ani vícepráce z důvodu
chyb v projektu. Přehled podaných nabídek je přílohou bodu. ORM doporučuje schválit SOD.
V rozpočtu města 2019 je na zpracování uvedené PD schváleno 120 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 10-412/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace na akci Stavební úpravy WC pro 1.
Stupeň, ZŠ Malecí“ mezi městem a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920, 54701 Náchod, ve znění
přílohy RM 10 - 3/5 za částku 98 701 Kč včetně DPH a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Odpuštění nájmu
Identifikace:
Město obdrželo dopis od Společenství vlastníků jednotek Husova 721 - 723, Nové Město nad
Metují s žádostí o odpuštění nájmu za zábor městského pozemku z důvodu zateplování
bytového domu.
Odůvodnění:
Viz příloha: Vyjádření OMM
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi o důvodech, které vedly k podání žádosti o odpuštění nájmu, bylo těsnou většinou
4 hlasů rozhodnuto o částečném odpuštění nájmu - viz text schváleného usnesení.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 10-413/19
RM souhlasí s odpuštěním nájmu za zábor veřejného prostranství na p. p. č. 368/7 v k. ú. Nové
Město nad Metují za dobu přerušení stavebních prací, tj. v období ode dne 01.12.2018 do dne
28.02.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Žádost o znovupovolení předzahrádky
Identifikace:
Město obdrželo žádost pana Romana Lichého, IČO: 11590084, provozovna: Husovo náměstí
1205, 549 01 Nové Město nad Metují o souhlas s umístěním letní předzahrádky o velikosti 24
m2 (6 x 4 m) před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v domě č. p. 1205 na Husově náměstí,
a to na 2 roky v období ode dne 01.04.2019 do dne 09.10.2019 a ode dne 01.04.2020 do dne
09.10.2020. Souhlas vlastníka pozemku je třeba doložit pro orgány státní správy a to k žádosti
o povolení zvláštního užívání komunikace - Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního
hospodářství a k žádosti o vydání územního souhlasu - Odbor výstavby a regionálního
rozvoje. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v roce 2018 viz
příloha Situace se zákresem umístění předzahrádky.
Odůvodnění:
Viz příloha: Stanoviska odborů
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, jak do budoucna řešit porušování regulativu na umísťování
reklamních poutačů ze strany žadatele, tzn. zapracování do smlouvy a v případě porušení
postoupit na OVRR k řízení o přestupku.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 10-414/19
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 24m2 (6 x 4 m) před provozovnou CAFÉ
POHODA JAZZ v č. p. 1205 na Husově náměstí p. p. č. 2033/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to
na 2 roky v období ode dne 01.04.2019 do dne 09.10.2019 a ode dne 01.04.2020 do dne
09.10.2020 za podmínek, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení jako v roce 2018,
žadatel si zajistí příslušná povolení orgánů státní správy a bude jím dodržován Regulační plán
Městské památkové rezervace, který stanovuje možnost umístění jednoho reklamního zařízení na
provozovnu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/8 Vestavba ZŠ Krčín - nábytek
Identifikace:
V průběhu jednání s dodavatelem nábytku do Vestavby přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ
Krčín, firmou Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, jsme byli upozorněni na
malý prostor po sezení zvláště u stolů s mikroskopy umístěných podél stěny učebny a u
učitelského stolu. Byl předložen návrh rozšířit tyto stoly o 10-20cm za cenu o 1 911,80 Kč vč.
DPH vyšší oproti Kupní smlouvě na jeden stolek. Firma Potrusil s.r.o. nás informovala o stejné
ceně za rozšíření o 10, či 20 cm. ZŠ Krčín se souhlasí s rozšířením o 20cm na všech 11
stolech včetně toho učitelského. Cena za rozšíření všech 11 stolů by tedy byla o 21 029,80 Kč
vč. DPH vyšší. Původní cena za jeden studentský stůl byla 11 320,76 Kč vč. DPH, cena za
studentský stůl rozšířený o 20 cm bude tedy 13 232,56 Kč vč. DPH. Původní cena za učitelský
stůl byla 9 027,81 Kč vč. DPH, cena za učitelský stůl rozšířený o 20 cm vychází na 10 939,61
Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Z důvodu zajištění dostatečného pracovního prostoru a na základě požadavku ZŠ Krčín na
rozšíření stolů doporučuje ORM schválit rozšíření stolů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek vznesl dotaz na počet uchazečů o dodávku nábytku a na ceny. Vedoucí ORM
prezentovala původní nabídky dvou uchazečů. Změny desek stolů požadovala škola, to ale v
rámci dotace nešlo, takže se přistoupilo alespoň k jejich úpravě. Radní se shodli v tom, že u
takovýchto projektů musí být od začátku nutně pracovník města a spolupracovat úzce se
školou, zprostředkovatelem dotace a s projektantem, tj. minimalizovat rizika takovýchto
budoucích změn apod.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 10-415/19
RM souhlasí s prodloužením 10 studentských stolů a 1 učitelského stolu o 20 cm za cenu o 1
911,80 Kč vč DPH vyšší na každý stůl oproti kupní smlouvě 018/2019 uzavřenou mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, a pověřuje
ORM předložením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 018/2019 do RM 11.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Investice 2019 - časový harmonogram realizace
Identifikace:
Na základě usnesení RM 7 - 250/19 bylo uloženo OMM zpracovat časový harmonogram
realizace investic, které byly v rozpočtu města schváleny na rok 2019.
Odůvodnění:
Předloženo v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních k harmonogramu a časovému plnění některých
schválených stavebních investic na rok 2019. Podrobně byla diskutována problematika
vybudování kanalizace ve Spech, byly předány aktuální informace k této problematické
investici. Další problémy radní vidí u přípravy a realizace rekonstrukce lávky pod zámkem.
Informace podávali vedoucí OMM a ORM - pro lávku, která bude stát poměrně hodně peněz,
by se jevila šance na dotaci v příštím roce. Radní požádali OMM, aby byly prováděny
periodické časové revize harmonogramu realizace investic. Je třeba vyvíjet maximální úsilí k
tomu, aby se co nejvíce z plánovaných investic podařilo dle daného plánu realizovat a
nedostávat se tak do přebytků peněz v rozpočtu, získaných v závěru roku touto cestou. Toto
se v minulých letech pravidelně stávalo. V tomto smyslu bylo přijato další usnesení - revize
bude předložena na RM v červnu 2019. Dále byla diskutována i otázka lávky u Ammannu a
její využití při případném odstranění.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 10-416/19
RM bere na vědomí zpracovaný časový harmonogram realizace investic, které byly v rozpočtu
města schváleny na rok 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 10-417/19
RM ukládá OMM předložit aktualizaci časového harmonogram realizace investic, které byly v
rozpočtu města schváleny na rok 2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Umístění makety policisty
Identifikace:
Dne 26.02.2019 proběhlo místní šetření za účasti zástupce Policie ČR Dopravní inspektorát
Náchod za účelem projednání umístění makety policisty na vybraných místech na území
města Nové Město nad Metují. V současné době je zakoupená maketa policisty umístěna na
Sepském mostě (křižovatka ulic Na Táboře, Klopotovská a Českých bratří) ve směru do
města. Uvedené místo bylo povoleno pouze přechodně po dobu uzavírky silnice Spy – Krčín.
Z důvodu snahy města o zajištění zvýšení bezpečnosti je navrhováno umístění makety
policisty na dalších místech ve městě s tím, že zakoupená maketa bude v různých časových
intervalech přemisťována mezi schválenými místy. Přemístění makety bude realizováno dle
aktuální dopravní situace, kterou vyhodnotí městská policie. Přesun makety bude prováděn
v rámci činnosti Technických služeb města na základě pokynu, který předem oznámí městská
policie.
Odůvodnění:
Se zástupcem Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod byl projednáván návrh na umístění
pro celkem čtyři místa, z tohoto počtu byly předběžně odsouhlaseny 3 místa a to: stávající
umístění na Sepském mostě, ul. T. G. Masaryka při vjezdu do města a ul. Dobrušská při
vjezdu do města. V ulici T. G. Masaryka musí být pro umístění dořešen kotvící (základový
prvek) v zeleni.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek (viz Zápis č. 1 z jednání OV Vrchoviny) - prosí o připojení možného místa pro
umístění makety policisty i na komunikaci ve Vrchovinách při příjezdu od AMMANN(U).
Vedoucí ORM uvedla, že zde řešíme povolení k umístění měřícího radaru, obdobného jako
máme na některých jiných vjezdech do města. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 10-418/19
RM souhlasí s nepravidelným umisťováním makety policisty na předběžně projednaných místech
v ulici T. G. Masaryka, ul. Dobrušská a Sepský most.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 10-419/19
RM ukládá OMM zajištění potřebného povolení k nepravidelnému umístění makety policisty na
předběžně projednaných místech v ulici T. G. Masaryka, ul. Dobrušská a Sepský most.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/11 Příkazní smlouva TDI “Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště“
Identifikace:
RM 409 usnesení č. RM 409- 17853/18 schválila SOD mezi městem a firmou POPR s.r.o.
dodavatelem stavby Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště. Dle stavebního zákona máme
povinnost zajistit technický dozor investora (TDI) osobou s autorizací v oboru
vodohospodářské stavby. ORM poptalo výkon TDI. Obdrželi jsme 2 nabídky. Nejpříznivější
cenu 48 400 Kč podala firma Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., IČ: 64255611. ORM
předkládá ke schválení Příkazní smlouvu č.27/2019 mezi městem a výše uvedenou firmou.
Odůvodnění:
Firma Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. podala nejpříznivější cenovou nabídku. Rozdíl mezi
dvěma podanými nabídkami činí cca 5 tis Kč. Přehled podaných nabídek je přílohou bodu.
ORM doporučuje schválit příkazní smlouvu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 10-420/19
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 27/2019 na výkon technického dozoru investora akce
„Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště“ mezi městem a firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.,
IČ: 64255611, ve znění přílohy RM 10 – 3/11 za částku 48 400 Kč včetně DPH a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/12 Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné
Identifikace:
RM je předkládán zápis z 1. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne 13. února
2019 od 17.00 hodin v kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí
zřizovaných RM Nové Město nad Metují. K usnesení, které se týká doporučení ZM schválit pro
nově vznikající ulice v lokalitě na Františku u vodojemu (ETAPA I.) názvy "Luční" a "Na
Výsluní" (tj. "protažení" stávajících ulic s totožným názvem do jejich vzájemného průsečíku),
bude z OMM ještě přímo do RM předložena informace o stanovisku ARCH, OMM a OVRR k
tomuto návrhu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza informoval o výsledcích schůzky s OMM a s OVRR. Mj. bylo vyjasněno
nesouhlasné stanovisko odborných útvarů k návrhu Komise názvoslovné, který se týkal
problematiky názvů pro nově vznikající ulice v lokalitě na Františku u vodojemu (ETAPA I.). V
této věci RM přijala upravené usnesení. Další diskuse se pak týkala toho, jak a kdo bude
zajišťovat kontrolu a zajištění odstraňování nedostatků v označeních domů č.p. a označení
ulic. Zajišťovat to bude OMM s tím, že pokud jim nepostačí kapacity současných pracovníků,
tak mohou do RM navrhnout úpravu úvazků v rámci OMM pro tuto agendu. Půjde o provádění
kontrol, zasílány výzvy těm, co nemají domy označeny, zajištění doplnění označníků ulic.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 10-421/19
RM projednala a bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise názvoslovné ze dne 13.02.2019 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: ZM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 10-422/19
RM ukládá OVRR provést ve spolupráci s tajemnicí Komise názvoslovné opravy chyb v systému
RUIAN (dílčí upřesnění), a to ve znění doporučení Komise názvoslovné - viz přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 10-423/19
RM ukládá Komisi názvoslovné znovu projednat na základě nesouhlasného stanoviska odborných
útvarů MěÚ problematiku názvů pro nově vznikající ulice v lokalitě na Františku u vodojemu
(ETAPA I.).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 10-424/19
RM ukládá OMM, na základě zjištění Komise názvoslovné o neutěšeném stavu, který panuje
v označování objektů čísly popisnými a tabulkami názvů ulic v Novém Městě nad Metují, zabývat se
kontrolní činností v této oblasti a souvisejícím odstraňováním závad. V případech, kdy dotčené
subjekty závady neodstraní, tak budou nahlášeni na OVRR k případnému řízení o přestupcích.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/13 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - rozpočtové opatření
Identifikace:
Dne 25.02.2019 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) odeslána žádost o
dotaci na akci Stavební úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše. Den před odesláním
žádosti uveřejnilo MMR na svých stránkách doplňující informace k předmětnému dotačnímu
titulu, kdy jednou z podmínek je zahájení realizace akce v roce 2019. Předpokládaný termín
pro uveřejnění výsledků předložených žádostí je duben/květen, přičemž si MMR vyhrazuje
právo na změnu termínu dle množství podaných žádostí. Pro tuto akci je v rozpočtu na letošní
rok na položce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) vyčleněno 150 tis. Kč,
přičemž z ní byly hrazeny výdaje na dopracování PD ve výši 37.510 Kč včetně DPH.
Vzhledem k doplňující podmínce programu je nutné navýšit stávající položku v rozpočtu
města, tak aby bylo zajištěno financování prací realizovaných v letošním roce.
Odůvodnění:
Viz Identifikace bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 10-425/19
RM schvaluje RO - navýšení akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) o 200
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3635 – územní plánování (projekt Územní studie
krajiny).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/14 Časový harmonogram aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
Platnost stávajícího Strategického plánu města Nové Město nad Metují končí v roce 2020. Dle
informace z Ministerstva pro místní rozvoj je nutné k získávání financí z dotačních programů
po roce 2020 mít aktualizovaný strategický plán, nejlépe do roku 2030. Z uvedených důvodů
je třeba připravit aktualizaci strategického plánu města (SPM).
Tvorba strategických dokumentů je dotačně podporována z Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) v rámci jeho cíle "Efektivní veřejná správa". V průběhu března 2019 je
pro obce plánována výzva č. 92. K výzvě zatím nejsou k dispozici žádné bližší informace, ani
to, zda bude výzva podporovat tvorbu strategických dokumentů. OMM připravilo návrh
časového harmonogramu aktualizace strategického plánu města a odhad nákladů (bez ohledu
na podmínky výzvy OPZ), viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Současný Strategický plán města Nové Město nad Metují je zpracován pro období do roku
2020, je třeba připravit jeho aktualizaci. V příloze je navíc výhled dotačních oblastí pro období
2021-2027 z podkladů MMR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur znovu připomněl, aby Strategický plán nebyl pojat a zpracován tak obecně a široce,
jak ty předchozí, tj. v takové šíři, kde jsou fakticky zahrnuty nejen všechny oblasti, ale i
veškeré možné investice. Potom těžko hledat priority a podle nich postupovat.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 10-426/19
RM souhlasí s navrženým časovým harmonogramem aktualizace strategického plánu města do
roku 2030 dle přílohy tohoto bodu a bere na vědomí předpokládaný odhad nákladů s tím spojených.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/15 Žádost o přidělení parkovacího místa ze zdravotních důvodů
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] podal žádost o přidělení parkovacího místa ze zdravotních
důvodů v místě blízkosti křižovatky ulic Husova a Johnova, p. p. č. 652/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Důvodem žádosti je jeho omezená mobilita způsobená věkem. Žádá o přidělení
místa, které již dříve bylo vyhrazeno pro obyvatele čp. 289 v ulici Johnova. V současné době
toto parkovací místo není vyhrazeno. Zároveň žadatel upozorňuje, že v lokalitě dlouhodobě
bez omezení parkují osobní automobily vlastníků, kteří zde jistě nemají bydliště, a situace
přestává být únosnou. O vyhrazené stání žádá i za úplatu.
Odůvodnění:
Vyjádření Odboru sociálních věcí a dotčených odborů a oddělení jsou přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 10-427/19
RM nesouhlasí s přidělením parkovacího místa v ulici Johnova před čp. 289 pro žadatele p. [osobní
údaj odstraněn]. RM neshledala důvody pro přidělení vyhrazeného parkovacího místa z důvodu
zhoršené mobility žadatele, žadatel není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále v dané lokalitě
není dostatečný počet parkovacích míst, které by mohly být vyhrazeny - každé pro jednoho
žadatele.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/16 Žádost o opravu chodníku a umožnění mimořádného vjezdu před vchody č. p. 541,
542 a 543 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
Na město byla doručena žádost SVJ T.G.M. 541, 542 a 543, T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují, aby byl městem opraven chodník před jejich bytovými domy, aby po něm byl umožněn
mimořádný vjezd před vchody BD čp. 541, 542 a 543. Popis chodníku a důvody požadavku
jsou popsány v žádosti viz příloha.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM, TS a OVRR je přiloženo v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že žádný zásadní důvod k rozšíření chodníku nevidí, sanita k domu zajede a
stejný požadavek by mohli mít i ostatní obyvatelé okolních domů. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 10-428/19
RM projednala žádost od SVJ T. G. Masaryka 541 a 542 a 543, T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují o opravu chodníku před jejich bytovými domy tak, aby po něm byl umožněn mimořádný vjezd
před vchody jejich BD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 10-429/19
RM souhlasí s tím, aby povrch chodníku byl obnoven dodavatelem výměny knn v celé šíři chodníku
podél BD čp. 541, 542 a 543 ul. T. G. Masaryka, a to v souladu s vyjádřením města
č.j.11626/2018/ORM/VojS ze dne 05.10.2018, které bylo vydáno k PD – Nové Město n./M. Malecí
knn výměna kabelů“ a dále RM konstatuje, že příjezd, co nejblíže k těmto BD byl částečně vyřešen
při realizaci parkoviště na p. p. č. 617/6 v k. ú. Nové Město nad Metují v roce 2014, kdy se
zrealizoval chodník, který propojuje parkoviště se stávajícím chodníkem na p. p. č. 617/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, a který byl zhotoven ve skladbách umožňující pojezd a v místě nástupu na
chodník bylo také zhotoveno vodorovné dopravní značení č. V 12 a „žlutá klikatá čára" pro zajištění
neustálé možnosti vjezdu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/17 Žádost o doplnění prvků občanské vybavenost v lokalitě Březinky
Identifikace:
Na město byla doručena žádost SVJ č. p. 1516, 1517 a 1518 ul. Družební, Nové Město nad
Metují, o doplnění prvků občanské vybavenosti v lokalitě Březinky. Odůvodnění této žádosti
viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Návrh vyjádření města v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi radní vyjádřili podporu alespoň částečné realizaci úprav zeleně a zázemí pro občany
Březinek, ale zároveň se shodli, že je třeba řešení etapizovat v souvislosti s výstavbou
bytového domu označeného jako "C". ORM podalo informace k předpokládanému řešení
zeleně v této lokalitě. ST přislíbil, že TS provedou úpravy stávající zeleně tak, aby nějaké
zázemí zde vzniklo. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 10-430/19
RM bere na vědomí podanou žádost od SVJ č. p. 1516, 1517 a 1518 v ul. Družební, Nové Město
nad Metují, na doplnění prvků občanské vybavenosti v lokalitě Březinky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 10-431/19
RM souhlasí s vyjádřením města k podané žádosti SVJ č. p. 1516, 1517 a 1518 v ul. Družební,
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy a ukládá OMM toto vyjádření žadatelům odeslat.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/18 Generel skal – aktualizace a revize již provedených stabilizací
Identifikace:
V roce 2003 byl zpracován dokument Stabilizace skal – generel. Účelem zpracované
dokumentace bylo zmapování stavu skalních stěn v intravilánu Nového Města nad Metují a
vyhodnocení tohoto stavu s ohledem na statickou stabilitu, případně určení míry nebezpečí,
kterou může způsobit nestabilita na okolní stavební objekty a majetky. Monitorovány byly
zejména lokality Klosova vyhlídka, Zázvorka, Zadomí, Zámek, Nádražní ul., Havlíčkova ul. a
Elektrárenská ul., kde skalní stěny vystupují ve výchozech z okolního terénního reliéfu.
Výstupem díla bylo mimo jiné určení nestabilních lokalit, jejichž řešení je v dohledné době
nezbytné. V roce 2009 byla zpracována aktualizace generelu. Vzhledem k tomu, že od
poslední aktualizace už uplynulo 10 let, tak je nyní potřebné data obnovit a stanovit nové
priority ve stabilizačních opatřeních. V poslední době se také změnila metodika posuzování
rizik.
V samostatné nabídce je oceněna revize účinnosti již provedených stabilizací, která má být
prováděna pravidelně ve dvouletém intervalu. Kontrola již provedených stabilizací se týká
těchto lokalit: Zadomí – východ, Zázvorka, Klosova vyhlídka, Nádražní 193 a 371 a studna na
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Husově náměstí.
Nabídková cena za zpracování 2. Aktualizace generelu skal činí 50.000 Kč bez DPH, tj.
60.500 Kč včetně DPH.
Nabídková cena za zpracování revize již provedených stabilizací činí 65.000 Kč bez DPH, tj.
78.650 Kč včetně DPH.
Odůvodnění:
Dokument Generel skal bude významným podkladem pro případnou žádost o získání
dotačních prostředků v případě vypsání dotačního titulu. Dokument generel skal by měl být
aktualizován cca po 5 -8 letech. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktualizaci již zpracovaného
generelu skal a dalších podkladů k revizi skal firmou Ing. Jiří Petera, JIP - soukromá kanceláří
pro průzkum a inženýrskou činnost, Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové 3, tak bude
nutné schválit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schválených ZM. V rozpočtu města je na aktualizaci generelu skal schválena částka 110 tis.
Kč. Z tohoto důvodu navrhujeme rozpočtové opatření - navýšení § 3744 – generel skal ve výši
40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 - Program regenerace – příspěvky na
obnovu památek. Zadání prací bude řešeno objednávkou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 10-432/19
RM schvaluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených ZM
a souhlasí se zadáním 2. Aktualizace generelu skal a revize účinnosti již provedených stabilizací
firmě Jiří Petera, JIP soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost, Pouchovská 533/52a,
500 03 Hradec Králové 3, za celkovou nabídkovou cenu 139.150 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 10-433/19
RM schvaluje RO rozpočtové opatření – navýšení § 3744 – generel skal ve výši 40 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 - Program regenerace – příspěvky na obnovu památek.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/19 Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM
Identifikace:
OMM žádá RM o udělení výjimky „naléhavá potřeba“ z pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro provedení seismických měření účinků dopravy v Městské
památkové rezervaci z důvodu plánovaných uzavírek páteřních komunikací ve městě od
11.03.2019 (ul. Havlíčkova) a další uzavírky od 15.04.2019 (ul. Dobrušská). Seismický
monitoring bude realizován na dvou stanovištích při vjezdu na Husovo náměstí. Na měřicích
stanovištích budou instalovány kontinuální automatické seismické aparatury. Cenová nabídka
je v příloze bodu RM. Náklady na měření celkově čtyř měsíců včetně instalace a odinstalace
zařízení, režijních nákladů, pronájmu zařízení a následného vyhodnocení dle „ČSN 730040
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“ je dle cenové nabídky
v rozpětí 50 – 100. tis. bez DPH. Předběžný výpočet nákladů je přílohou tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Výsledky měření budou sloužit především jako podklad pro další odborníky zabývající se
problematikou skalního masivu a pro jednání s vlastníkem silnice I/14. Zadání prací bude
řešeno objednávkou.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
MST - pokud budeme moci přesně určit čas (díky časovači), víme, co je tím myšleno? OMM zjistí to a podá informaci. Dále bylo upřesněno, o jaké měření v tomto případě jde.
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 10-434/19
RM schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytnutí služby za
účelem provedení seismických měření účinků dopravy v Městské památkové rezervaci do 100 000
Kč bez DPH v období významných uzavírek ve městě. Seismický monitoring bude zadán přímo
firmě ARENAL s.r.o., Písečná 448/1, 182 00 Praha 8.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/20 SOD na zpracování DSP - „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují, 1. etapa"
Identifikace:
V roce 2016 město uzavřelo SOD na zpracování DUR - Komunikace v areálu bývalých
kasáren s firmou ARCHITEP HK s.r.o., a v RM 6 dne 14.01.2019 k této SOD schvalovala
Dodatek č. 2 na úpravu DUR z důvodu vydané vyhl. 405/2017 Sb. z 24.11.2017, kterou se
mění vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a dále pak na zpracování dokumentace na
plynovodní řad na základě požadavku RWE a na zopakování inženýrské činnosti.
K případné žádosti o dotaci na demolici kasárenské budovy je záměr k této žádosti ještě
případně přidat PD na část této komunikace v areálu kasáren a to jen na část obsluhující
zadní pozemky RD v ul. Johnova.
K žádosti o dotaci je potřeba mít podanou žádost o stavební povolení. Proto, abychom toto
splnili, je třeba zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v podrobnosti pro
provedení stavby na zmiňovanou část komunikace.
Je účelné, aby dokumentaci ke stavebnímu povolení v podrobnosti provedení stavby
(DSP/DPS) zpracovala firma, která zpracovává a projednává dokumentaci k územnímu
rozhodnutí.
Zpracovatel, firma ARCHITEP HK s.r.o., zaslal na zpracování DSP/ DPS a nezbytnou
inženýrskou činnost cenovou nabídku, viz příloha. ORM, na základě zaslané nabídky,
předkládá RM ke schválení SOD na zpracování DSP/DPS.
Odůvodnění:
V rozpočtu na rok 2019 je na této položce schválena částka 350 tis. Kč, která by měla být
dostatečná pro dokončení DUR a pro zpracování DSP/DPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo shrnuto a vyjasněno o jakou část komunikace se nyní jedná, na kterou bude
zpracována uvedená DSP. Zazněly dotazy k časové souslednosti s ostatními záměry v areálu,
na které odpověděl MST, OMM a ORM.
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K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 10-435/19
RM schvaluje výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí
s přímým zadáním zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti
provedení stavby na stavbu „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují,
1.etapa“, firmě ARCHITEP HK s.r.o., Hradec Králové, která je již zpracovatelem dokumentace pro
územní rozhodnutí na tuto akci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 10-436/19
RM schvaluje SOD na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti provedení
stavby na stavbu „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, 1.etapa“,
mezi městem a firmou ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 266.200,-- Kč vč. DPH ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem
této SOD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/21 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti na vodovodní přípojku pro areál bývalých kasáren, která se řeší pro
stavbu „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“. Tato Smlouva
bude uzavřena se Správou silnic Královéhradeckého kraje, je potřebná do územního řízení
pro získání územního rozhodnutí na uvedenou stavbu.
Odůvodnění:
V rozpočtu na rok 2019 je na položce "komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD"
schváleno 350 tis. Kč, které by měly dostačovat pro dokončení DUR, pro zpracování
DSP/DPS, tak na úhradu omezení užívání nemovitosti, které je pro uvedenou Smlouvu o
právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na vodovodní přípojku do
silnice III/01422 v ul. ČSA vyčísleno na 1.210 Kč včetně DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 10-437/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
vodovodní přípojku pro stavbu „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“,
mezi městem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, ve znění přílohy a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/1 Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu - kadeřnictví
Identifikace:
Na základě usnesení RM 8 - 319/9 " RM souhlasí s odstoupením stávajícího nájemce pí
Marcely Pelíškové, Borová 126, Náchod, IČO: 13196693 od nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor kadeřnictví v čp. 47, ul. T. G. Masaryka. RM ukládá OSN provést změnu
nájemní smlouvy v souladu s odstoupením pí Marcely Pelíškové od smlouvy.", předkládá OSN
dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu ze dne 01.01.2002. Dodatek řeší výše uvedené odstoupení
od smlouvy.
Odůvodnění:
Dodatek předkládáme na základě usnesení RM 8 - 319/9 " RM souhlasí s odstoupením
stávajícího nájemce pí Marcely Pelíškové, Borová 126, Náchod, IČO: 13196693 od nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor kadeřnictví v čp. 47, ul. T. G. Masaryka. RM ukládá
OSN provést změnu nájemní smlouvy v souladu s odstoupením pí Marcely Pelíškové od
smlouvy."
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 10-438/19
RM schvaluje dodatek č. 16, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v objektu čp. 47,
ul. T. G. Masaryka, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
22667 ze dne 04.04.2016 (ZŠ Krčín)
Identifikace:
Jedná se o prodloužení stávající nájemní smlouvy č. 22667 ze dne 04.04.2016, kterou byl
pronajat prostor v půdy v objektu Základní školy Krčín firmě Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001 a to pro umístění technologie
telekomunikačního zařízení. Stávající nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, deseti
let (do 14.06.2026). Stávající nájemní smlouva se prodlužuje o dalších 10 let, tj do
14.06.2036) Prodloužení nájemní smlouvy je kompenzací za náklady, které měla firma
Vodafone Czech Republic, a.s., s přemístěním technologie tak, aby její umístění vyhovovalo
probíhající realizaci vestavby učebny v půdním prostoru ZŠ Krčín.
Odůvodnění:
Jedná se o prodloužení trvání nájemní smlouvy. Podstatnou změnu smlouvy je nutné dle
zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích zveřejnit na dobu 15 dnů na úřední desce.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz na částku ročního nájemného - OSN - jde o 50 tisíc Kč a jde to do rozpočtu školy
- smlouva je sepsaná se školou.
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 10-439/19
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodloužení nájemní smlouvy č. 22667 ze dne 04.04.2016,
sepsané mezi Základní školou a Mateřskou školou Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují,
IČO: 72020865 a Vodafone Czech Republic, a.s., nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO:
25788001 o deset let, tj. do 14.06.2036 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2019
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 10-440/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne
28.02.2019
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období od 01.01.2019 do 28.02.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 10-441/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období od 01.01.2019 do
28.02.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 28

ZÁPIS Z PORADY RM 10

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

4/5 Změna dispozičního řešení bytových jednotek v čp. 1145, Dům s pečovatelskou
službou
Identifikace:
OSN předkládá RM zpracovanou změnu dispozičního řešení bytových jednotek v objektu
Domu s pečovatelskou službou, čp. 1145, ul. Českých bratří. Změna spočívá v realizaci
bytových jednotek s vlastním sociálním zařízením. Realizaci plánujeme ve třech až čtyřech
etapách. V letošním roce je v rozpočtu OSN plánováno 350 tis Kč na první etapu realizace.
Odůvodnění:
Na základě usnesení Rady města RM 384- 16505/17 předkládá OSN zpracovanou změnu
dispozičního řešení.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních se týkaly předpokládané etapizace úprav bytových jednotek, důvodů, proč
nelze získat dotaci, problematiky sociálních zařízení v objektu a dalšího umístění a fungování
Pečovatelské služby zde. Na dotazy odpověděl vedoucí OSN.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 10-442/19
RM souhlasí se změnou dispozičního řešení bytových jednotek v objektu Domu s pečovatelskou
službou čp. 1145, ul. Českých bratří, dle přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 10-443/19
RM ukládá OSN plánovat jednotlivé etapy rekonstrukce objektu tak, aby do konce roku 2022 byla
zajištěna rekonstrukce všech bytových jednotek v tomto objektu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/1 Hodnocení roku 2018 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:45 hodin
Identifikace:
Ředitelé MKN a MMUZ předstupují před RM s hodnocením roku 2018. Tradičně jsou ředitelé
přizváni do RM v souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:11 hodin byli na jednání RM přizváni za doprovodu referentky Oddělení školství, kultury
a sportu (dále jen "OŠKS") pí Ivety Habrové:
1/ Ve 14:13 hodin - p. Jiří Hladík (ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují - dále jen
"MMUZ") - v úvodu ředitel MMUZ podal krátké informace z personální oblasti. V příštím roce
bude odcházet do důchodu pracovník Galerie Zázvorka. Dotaz MST - zabýváte se otázkou,
jak ho nahradit? Ředitel MMUZ stručně odpověděl, že se tím zabývá. Na zahájení letní sezóny
chceme zvýšit cenu vstupného o 5 Kč.
Granty - v loňském roce MMUZ získalo na 2 grantech od KHK částku ve výši 68.000 Kč. Letos
máme opět požádáno o 2 granty.
Návštěvnost MMUZ a Galerie Zázvorka se zvýšila o cca 400 osob, tj. celkem 7418
návštěvníků.
Dále p. Hladík informoval radní o otevírací době MMUZ a IC v sezóně a mimo sezónu, o
ediční činnosti, sbírce hodinek, přírodovědném oddělení atd.
Z destinační oblasti Kladského pomezí vystoupilo Broumovsko, které se bude samostatně
zabývat propagací Adršpašsko-teplických skal.
Další diskutující, Ing. Maur, MBA, vznesl dotaz týkající se rezervního fondu - částka 80 tis. Kč
bude z rezervního fondu? MMUZ - částka bude využita na přípravu rekonstrukce muzejní
expozice v historickém sále.
Závěrem své prezentace pozval p. Hladík radní na návštěvu MMUZ a dalších prostor.
2/ Ve 14:29 hodin - Bc. Lada Všetičková, DiS., (ředitelka Městské knihovny Nové Město nad
Metují - dále jen "MKN") - připravila radním krátkou power-pointovou prezentaci, ve které
srovnala 3 poslední roky (tj. 2016, 2017 a 2018) - výpůjčky celkem, registrovaní čtenáři, z toho
do 15 let, návštěvníci celkem (půjčovny, akce, on-line služby). Nějakým způsobem to pořád
kolísá, půjčování knih dětí a mladistvých většinou končí odchodem ze základní školy. Počet
občanů ve městě také rok od roku klesá. Velkou část čtenářů tvoří senioři. Dále benchmarking
knihoven 2017 a porovnání s městem Náchod - jsme dost nad Náchodem, značně jsme na
tom lépe, můžeme si dovolit nakupovat větší počet publikací. Počet zaměstnanců na tisíc
návštěvníků - zde je stav ve věci porovnání opačný. Od června jsme v plném stavu. I to, že
zaměstnanec odpovídá výsledku, který odvádíme. Otevřeno máme od pondělí až do soboty +
doupřesnila přesnou otvírací dobu MKN. V dalším porovnání opět převyšujeme Náchod a
máme velmi dobré výsledky. Revize fondu MKN 2019 - 1x za 5 let musí MKN naší velikosti
provést revizi knihovního fondu (pozn.: tato revize vychází ze zákona). Řadu akcí dělá MKN z
vlastních zdrojů. Spousta lidí má zájem prezentovat v MKN zdarma. Spolupráce se všemi
organizacemi ve městě. Možnosti pronájmu přednáškového sálu a malé klubovničky, která se
vybudovala z internetové části. ST - krátce doplnil a vyzval radní k dotazům. Ing. Maur - širší
koncept komunitního centra naplňuje MKN velmi dobře.
Odchod ředitelů MMUZ a MKN z jednání RM ve 14:41 hodin.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 10-444/19
RM bere na vědomí hodnocení roku 2018 v Městské knihovně Nové Město nad Metují a v
Městském muzeu Nové Město nad Metují a děkuje ředitelům těchto příspěvkových organizací za
jejich dosavadní činnost.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Výroční zpráva MKN za rok 2018
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 10-445/19
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2018 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Výroční zpráva MMUZ za rok 2018
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 10-446/19
RM bere na vědomí výroční zprávu Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2018 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2018
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 10-447/19
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad
Metují za rok 2018 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 10-448/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 10-449/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 10-450/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Krčín ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 10-451/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Zpráva o hospodaření za rok 2018 MŠ Na Františku
Identifikace:
Ředitelka MŠ Na Františku předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 10-452/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 10-453/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/11 Zpráva o hospodaření za rok 2018 DDM Stonožka
Identifikace:
Ředitelka DDM Stonožka předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2018.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 10-454/19
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2018 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové
Město nad Metují, Malecí 855 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2018
Identifikace:
Ředitelé příspěvkových organizací předkládají Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2018 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli. Vzhledem k
tomu, že žádná organizace v roce 2018 neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je přílohou k tomuto
budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou obsahově totožné.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 10-455/19
RM bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018 podle §
18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými
řediteli příspěvkových organizací města Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Informace ZŠ Komenského o získání dotace - Šablony II
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského informuje RM o získání dotace ve výši 1.571.910 Kč na realizaci
projektu "Zlepšení kvality výuky na základních školách II" v rámci programu MŠMT - Šablony
II. Projekt se bude realizovat v období 01.02.2019-31.01.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 10-456/19
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod o získání dotace ve výši 1.571.910 Kč na realizaci projektu "Zlepšení kvality výuky na
základních školách II" v rámci programu MŠMT - Šablony II.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Účetní odpisy PO na rok 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení RM návrh účetních odpisů příspěvkových organizací na rok
2019 zpracovaný na základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 10-457/19
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2019 takto: Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod – 36.480 Kč, Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod – 74.198 Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín – 123.262
Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 10.968 Kč, Mateřská škola, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845 - 22.692 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod - 21.504 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka,
Nové Město nad Metují, Malecí 588 - 7.380 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 264.444
Kč, Městské muzeum Nové Město nad Metují - 8.724 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza
Nové Město nad Metují – 157.852 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/15 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
městem.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v
příloze k tomuto bodu. Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační
zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 10-458/19
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Městská knihovna Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město
nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod; Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové
Město nad Metují, Malecí 588; Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská
škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod; Základní škola a Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, za účetní období 2018 sestavené ke dni 31.12.2018 dle přiložených
protokolů - ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/16 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2018
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a s usnesením č. RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze na RM diskutovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi mj. dotazovali na to, zda předložené návrhy odpovídají schváleným
pravidlům - OŠKS - ano, je to v duchu Pravidel, tj. jsou dodrženy procentické podíly. Dále bylo
od OF a OŠKS radním vysvětleno, jak je postupováno při využívání rezervního fondu, fondu
odměn a jak je postupováno při převodech peněz do fondu investičního.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 10-459/19
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 a jeho
rozdělení do fondů ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/17 Zápis z 1. jednání KKULT
Identifikace:
Dne 13.02.2019 se sešla ke svému 1. jednání KKULT. OŠKS předkládá zápis z tohoto
jednání. KKULT mj. doporučuje RM zabývat se návrhem Bc. Zdeňka Krákory o vylepšení
systémové propagace kultury v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS - předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
MST - přednesl námět na případné ocenění k 28. říjnu, který si poznamenal zde přítomný
předseda KKULT Ing. Prouza k projednání v KKULT.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 10-460/19
RM byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání Komise kulturní ze dne 13.02.2019 ve znění přílohy
RM 10 - 5/17 a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 10-461/19
RM ukládá OSU svolat schůzku za účasti ST, Bc. Z. Krákory, J. Hladíka, p. Švandy a zástupce OI,
za účelem jednání o budoucím vylepšení systémové propagace kultury v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/18 Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu
Identifikace:
Dne 21.02.2019 se sešel ke svému třetímu jednání ve školním roce 2018/2019 Žákovský
parlament města Nové Město nad Metují (dále jen ŽP). Jednání se uskutečnilo v SPŠ, OŠ a
ZŠ Nové Město nad Metují v budově průmyslové školy, hostem byl vrchní strážník Městské
policie pan Miloš Kratěna, který členy ŽP informoval o historii a dnešní činnosti MP.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 10-462/19
RM byla seznámena se zápisem z 3. jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad
Metují ze dne 21.02.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 10 - 5/18.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/19 Žádost o povolení závodů v olympijsko-athénském šplhu na Husově náměstí
Identifikace:
TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 15. ročníkem závodu ve
šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se
uskuteční v sobotu 29.06.2019 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami". Ve stejný
den se uskuteční akce "U nás na zámku", TJ Sokol se s pořadatelem této akce dohodli na
spolupráci při propojení obou akcí. S vedením ZUŠ B. Smetany je projednáno využití vstupní
části školy pro zázemí závodu. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá o povolení vjezdu
jeřábu (tonáž 25 t) na Husovo náměstí dne 29.06.2019 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin.
Zapatkování jeřábu proběhne tak, aby nedošlo k poškození dlažby. TJ Sokol Nové Město nad
Metují žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
Odůvodnění:
Vyjádření ODSH: Předmětná akce podléhá předchozímu povolení ze strany ODSH, resp.
vydání rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace, případně s tím souvisejícího
stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Žádosti bude vyhověno s doloženým
souhlasem vlastníka místní komunikace – města a kladným stanoviskem PČR DI Náchod.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vyjádření OMM: Nesouhlasíme s průjezdem jeřábu s tonáží 25t na HN od nám. Republiky.
Pokud by měl najet ze strany od Sepského mostu na HN je potřeba získat vyjádření PČR DI
NA, ŘSD ČR a především povolení od KÚ KHK – ODSH.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní krátce diskutovali o problematice vjezdu a umístění jeřábu a riziku případných škod a
jejich náhrady.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 10-463/19
RM souhlasí s převzetím záštity nad 15. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu". RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného
prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne
29.06.2019 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných
podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které
budou společně se souhlasem předány žadateli. RM schvaluje vjezd jeřábu na Husovo náměstí ze
strany od Sepského mostu dne 29.06.2019 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky, že
nedojde k porušení dlažby. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. TJ Sokol Nové Město nad Metují.
RM souhlasí s poskytnutím 25 kusů tašek s propagačními materiály pro oceněné sportovce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/20 Žádost o povolení sportovní akce - SK Nové Město nad Metují
Identifikace:
V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání
Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí
ve dnech 12. a 13.07.2019 s tím, že příprava akce se uskuteční již ve čtvrtek 11.07.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: S akcí nemáme problém, pokud se bude jednat o vozidla do 3,5t. Zároveň
upozorňujeme na celoroční dopravní omezení při vjezdu na Husovo náměstí. Dle posledního
vyjádření KÚ KHK může v nejbližší době dojít k dalšímu dopravnímu opatření a to je
k umístění zákazu vjezdu mimo zásobování a občanů města a přilehlých obcí. Více informací
k dopravnímu omezení přes HN bylo v posledních rozeslaných zápisech z jednání ohledně
uzavírek ve městě, které jsme zaslali na vědomí RM.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali záležitosti týkající se dopravy a bezpečnosti při této akci.
Projednávána byla i problematika semaforů, které omezují průjezdnost přes náměstí. Bude
třeba ještě jednat s pořadatelem akce. Bylo přidáno usnesení, kterým bylo uloženo OMM
předložit ještě před akcí na začátku června informaci o konečné organizaci akce.
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 10-464/19
RM schvaluje pořádání Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených na
Husově náměstí ve dnech 12. a 13.07.2019 a přípravu akce ve čtvrtek 11.07.2019 a souhlasí s
bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne
25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou
výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové Město nad
Metují. Pořadatel akce si zajistí mobilní WC po dobu konání akce.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 10-465/19
RM ukládá OMM předložit informace o konečné organizaci akce - pořádání Paralympijského
kvalifikačního turnaje v lukostřelbě tělesně postižených na Husově náměstí ve dnech 12. a
13.07.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/21 Žádost o povolení kulturní akce WRT 2019
Identifikace:
V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání
koncertu na Husově náměstí na závěr Světového lukostřeleckého turnaje tělesně postižených
na velkoplošném zastřešeném podiu. Akce se uskuteční v neděli 07.07.2019 od 20:00 do
22:00 hodin. Pódium by mělo být postaveno na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" blíže k
zámku. Dovoz pódia bude zajištěn vozidly do 3,5 tuny – doporučení ze strany od Sepského
mostu.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: S akcí nemáme problém. Pouze upozorňujeme na celoroční dopravní
omezení při vjezdu na Husovo náměstí. Dle posledního vyjádření KÚ KHK může v nejbližší
době dojít k dalšímu dopravnímu opatření a to je k umístění zákazu vjezdu mimo zásobování
a občanů města a přilehlých obcí. Více informací k dopravnímu omezení přes HN bylo
v posledních rozeslaných zápisech z jednání ohledně uzavírek ve městě, které jsme zaslali na
vědomí RM.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 10-466/19
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na koncert, který dne 07.07.2019
pořádá od 20:00 do 22:00 hodin Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s. jako doprovodnou akci
ke Světovému poháru v lukostřelbě tělesně postižených sportovců. Stavba pódia proběhne v neděli
od 12:00 do 19:00. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se
souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se zajištěním přípojky na
elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně
odpovídá hlavní pořadatel, tj. Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/1 Dohoda o stanovení individuálních cen u Komerční banky, a.s.
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Dohodu o stanovení individuálních cen za vedení běžného účtu a
dalších účtů a některé bankovní položky s Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č.
p. 969, Praha 1.
Odůvodnění:
Na základě Dohody se snižují ceny za některé bankovní položky, poplatky za vedení účtů a
zasílání výpisů. V předchozích letech bylo snížení cen řešeno dodatky k jednotlivým
smlouvám o vedení účtu a dodatky byly uzavírány na období jednoho roku. Dohoda je
uzavírána na dobu neurčitou. Dohoda se týká bankovních účtů č. 19-927551/0100, č. 107927551/0100, č. 6015-927551/0100 a č. 35-7646250297/0100.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Radní uložili OF úkol jednat s KB o poplatcích - viz doplněné usnesení.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 10-467/19
RM schvaluje Dohodu o stanovení individuálních cen za vedení běžného účtu a dalších účtů,
zasílání výpisů a některé bankovní položky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů,
které má město uzavřeny s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, ve
znění přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 10-468/19
RM ukládá OF jednat s Komerční bankou, a.s., o dalším snížení poplatků za vedení účtů a poplatků
za platební styk.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 125 - 7703/18 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru a
Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054. OF předkládá ke schválení Dodatek ke smlouvě o
kontokorentním úvěru.
Odůvodnění:
Úvěry byly schváleny za účelem dofinancování tří investičních akcí (ZŠ Komenského odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny,
půdní vestavba a ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben) jako krátkodobé s tím, že
budou splaceny z poskytnutých dotací. Kontokorentní úvěr byl schválen ve výši 12 mil. Kč se
splatností do 25.04.2019. (Smlouva o revolvingovém úvěru je uzavřena se splatností do
05.09.2019.) Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu realizace u všech tří uvedených
akcí a úvěry dosud nebyly čerpány, je navrženo prodloužení splatnosti Kontokorentního úvěru
do 23.04.2020. Ostatní podmínky smlouvy se nemění (úroková sazba - součet O/N PRIBOR
+ odchylka 0,29 % p.a., cena za rezervaci zdrojů 0,05 % p.a. z nečerpané částky, cena za
spravování úvěru 100 Kč/měsíc, zajištění úvěru - nesjednáno, cena za realizaci úvěru nesjednána).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 10-469/19
RM doporučuje ZM schválit Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, kterým se prodlužuje doba splatnosti
kontokorentního úvěru do 23.04.2020, dle přílohy a pověřit ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou
sazbou s Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1.
Odůvodnění:
Vzhledem k dostatečnému množství dočasně volných finančních prostředků Komerční banka,
a.s., nabídla možnost zhodnocení částky do 20 mil. Kč prostřednictvím Smlouvy o
termínovaném vkladu. Byl zpracován návrh na termínovaný vklad v počáteční výši 20 mil. Kč,
s aktuální úrokovou sazbou 1,15 % p.a. na dobu 3 měsíce s automatickým obnovením vkladu
ve sjednané nebo snížené výši.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 10-470/19
RM schvaluje Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1 dle přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Smlouvu o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s Komerční bankou,
a.s.
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Smlouvu o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s
Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1.
Odůvodnění:
Město je vlastníkem akcií společností Vodovody a kanalizace, a. s., Náchod v celkové
nominální hodnotě 176,9 mil Kč a Společnosti Horní Labe, a. s., Trutnov v celkové nominální
hodnotě 1 mil. Kč. Akcie jsou vedeny na portfoliovém majetkovém účtu na základě Smlouvy o
obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů uzavřené s Komerční bankou, a. s. Správa
akcií je zatížena poplatkem z celkové nominální hodnoty na základě platného sazebníku.
Poplatky byly v předchozím roce pokryty dividendou od Společnosti Vodovody a kanalizace, a.
s., Náchod, která byla za tímto účelem v roce 2018 poprvé vyplacena akcionářům. Na základě
jednání byla předložena nabídka na zřízení Custody účtu, který má výhodnější finanční
podmínky než stávající portfoliový účet.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 10-471/19
RM schvaluje Smlouvu o obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry s Komerční bankou,
a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1 dle přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 42

ZÁPIS Z PORADY RM 10

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte upozornil na úpravu přílohy, která se týkala majetku MANDLU.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 10-472/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a Městské policie, Technických
služeb, CO – krizového řízení, Centra prevence Mandl, MŠ Na Františku, MŠ Rašínova, MSSS
Oáza, Domu zdraví – bazén, sauna, Správy bytového a nebytového fondu a místního hospodářství
ve znění upravené přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Zápis č. 1 z OV Vrchoviny - žádost o finanční podporu aktivit
Identifikace:
Viz zápis č. 1 - žádost o finanční podporu těchto aktivit:
1/ Nové webové stránky Vrchovin - OV Vrchoviny žádá o honorář pro správce nových
webových stránek pana [osobní údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc, a to s platností od
01.01.2019. V příloze je předložen návrh Dohody o provedení práce, kterou je třeba schválit.
2/ Doplnění kroniky Vrchoviny - OV Vrchoviny souhlasí s možností doplnění a dopracováním
chybějící části kroniky Vrchovin (z období 1. republiky) prostřednictvím Státního okresního
archivu Náchod. Kronika Vrchovin je veřejnosti k dispozici v místní knihovně. OV Vrchoviny by
z tohoto důvodu chtěl požádat o finanční zajištění této akce v maximální hodnotě 6 000 Kč.
3/ Křížek nad Vrchovinami - OV Vrchoviny informuje o opravě pietního místa, připomínající
zavraždění místní dívky Evy Suchánkové. V loňském roce došlo k nátěru bílého kříže a plůtku,
dále k odstranění křoví. Snahou je pokračovat v péči o toto pietní místo a osadit křížek
fotografií dívky. Z těchto důvodu OV Vrchoviny žádá o příspěvek na realizaci tohoto kroku v
maximální výši cca 1000 Kč.
Odůvodnění:
Na krytí požadavků OV Vrchoviny na financování jejich různých aktivit, je v rozpočtu města
položka Osadní výbory (§ 3399). V ní je na letošní rok schváleno 15.000 Kč. Z této položky se
hradí např. rozesílání SMS, poplatky za webhosting, doménu Spy, ... V případě, že by došlo k
jejímu vyčerpání, bude třeba provést RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 10-473/19
RM projednala žádost OV Vrchoviny o finanční podporu těchto aktivit:
1/ Nové webové stránky Vrchovin - honorář pro správce nových webových stránek pana [osobní
údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc, a to s platností od 01.01.2019.
2/ Doplnění kroniky Vrchoviny a dopracování chybějící části kroniky Vrchovin (z období 1. republiky)
prostřednictvím Státního okresního archivu Náchod - finanční zajištění této akce v maximální
hodnotě 6 000 Kč.
3/ Křížek nad Vrchovinami - oprava pietního místa, připomínající zavraždění místní dívky Evy
Suchánkové, tj. úhrada nátěru bílého kříže a plůtku a odstranění křoví, které proběhlo v roce 2018 a
dále na pokračování péče o toto pietní místo - příspěvek v maximální výši cca 1000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 10-474/19
RM schvaluje žádost OV Vrchoviny o finanční podporu těchto aktivit:
1/ Nové webové stránky Vrchovin - honorář pro správce nových webových stránek pana [osobní
údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc, a to s platností od 01.01.2019.
2/ Doplnění kroniky Vrchoviny a dopracování chybějící části kroniky Vrchovin (z období 1. republiky)
prostřednictvím Státního okresního archivu Náchod - finanční zajištění této akce v maximální
hodnotě 6 000 Kč.
3/ Křížek nad Vrchovinami - oprava pietního místa, připomínající zavraždění místní dívky Evy
Suchánkové, tj. úhrada nátěru bílého kříže a plůtku a odstranění křoví, které proběhlo v roce 2018 a
dále na pokračování péče o toto pietní místo - příspěvek v maximální výši cca 1000 Kč.
Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/1 Žádost ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., o povolení konání závodu v Přesné
orientaci (TrailO)
Identifikace:
Žádost ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., o povolení konání závodu v Přesné orientaci
(TrailO) na lesních pozemcích města v oblasti Klopotovského údolí (viz mapa v příloze tohoto
bodu). Termín konání závodu dne 19.05.2019 od 10:00 do 14:00 hodin. Centrum závodu:
tělocvična ZŠ, ul. Pod Vinicemi. Počet závodníků: 15-20 vozíčkářů + 15-20 asistentů. Start: na
otočce na konci ul. Lesní. Cíl: cca 200 m za přístřeškem Lesníkova studánka. Trasa závodu:
žlutá turistická značka mezi startem a cílem závodu. Z pohledu organizace závodu žadatel
žádá o povolení vjezdu osobním autem zn. Dacia Duster, 5H8 4397, na trasu závodu, z
důvodu přípravy materiálu potřebného k závodu a jeho likvidaci po závodě v termínu ode dne
08. - 19.05.2019. Vzhledem k umístění startu žádá o povolení vjezdu osobními automobily
vozíčkářů (označených ZTP-P) na místo startu (předpoklad 6-8 automobilů) z důvodu většího
stoupání mezi centrem závodu a vjezdu do ul. Lesní. Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Vjezd do ul. Lesní je osazen zákazovou dopravní značkou, ale zároveň je zde
umístěna dodatková dopravní značka vyjma dopravní obsluhy, a pokud tedy zákazová značka
obsahuje i tuto dodatkovou značku, může vozidlo označené pro přepravu tělesně postižených
vjíždět do těchto zákazů a není tedy nutné zvláštní povolení. Problém ovšem může nastat s
parkováním 8 vozidel na točně u začátku obory, na tomto prostoru není možné zaparkovat
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tolik vozidel, aby nedocházelo k poškození místní flóry a zároveň, aby zůstal zachován
průjezd pro místní obyvatele. Vzhledem k faktu, že se jedná o akci pro vážně tělesně
postižené, doporučuji souhlasit, ale zároveň je nutné upozornit organizátora, že parkující
vozidla nesmí komunikaci v ul. Lesní zablokovat a zároveň nesmí docházet k poškození
místní flóry a je tedy nutné počítat i s případným vyložením závodníka a následným odjezdem
vozidla. Dalších připomínek k této akci za MP nemám.
OŽP souhlasí s akcí bez připomínek.
SL souhlasí s konáním sportovní akce v Klopotovském údolí a jeho zajištěním včetně
přepravy závodníků přímo k uvažovanému startu, který je umístěn do prostoru vstupu do
městských lesů. Jedinou podmínkou je zajištění následného úklidu po ukončení akce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 10-475/19
RM souhlasí s konáním závodu dne 19.05.2019 od 10:00 do 14:00 hodin v Přesné orientaci
(TrailO), který organizuje ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., IČO: 06849822, na lesních
pozemcích města v oblasti Klopotovského údolí. Centrum závodu: tělocvična ZŠ, ul. Pod Vinicemi.
Počet závodníků: 15-20 vozíčkářů + 15-20 asistentů. Start: na otočce na konci ul. Lesní. Cíl: cca 200
m za přístřeškem Lesníkova studánka. Trasa závodu: žlutá turistická značka mezi startem a cílem
závodu. Žadatel si včas zajistí součinnost MP (p. Miloš Kratěna - vrchní strážník MP,
tel.: 725942915), případně TS (p. Miroslav Trojan - vedoucí TS, tel.: 605201091).
Odpovídá: SL, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 10-476/19
RM souhlasí s povolením vjezdu osobního auta zn. Dacia Duster, 5H8 4397, na trasu závodu dne
19.05.2019 od 10:00 do 14:00 hodin v Přesné orientaci (TrailO), který organizuje ORIENTEERING
ADVENTURE, z.s., IČO: 06849822, na lesních pozemcích města v oblasti Klopotovského údolí, a to
z důvodu přípravy materiálu potřebného k závodu a jeho likvidaci po závodě v termínu ode dne 08. 19.05.2019.
Odpovídá: MP, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 10-477/19
RM souhlasí s povolením vjezdu osobních automobilů vozíčkářů (označených ZTP-P) na místo
startu (předpoklad 6-8 automobilů) z důvodu většího stoupání mezi centrem závodu a vjezdu do ul.
Lesní, a to v rámci konání závodu dne 19.05.2019 od 10:00 do 14:00 hodin v Přesné orientaci
(TrailO), který organizuje ORIENTEERING ADVENTURE, z.s., IČO: 06849822, na lesních
pozemcích města v oblasti Klopotovského údolí.
Odpovídá: MP, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/2 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36,110 00 Praha 1, IČO:
22670319 ve věci spolupráce při realizaci kampaně Do práce na kole. Součástí této smlouvy
je Smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je závazek zpracovatele společnosti Auto*Mat, z.s., - zpracovávat osobní údaje účastníků kampaně - v souladu s
GDPR. Smlouva o zpracování osobních údajů bude RM předložena až po odsouhlasení
našich připomínek spolkem Auto*Mat, z.s.
Odůvodnění:
Výše plnění je schválena v rozpočtu města na rok 2019 a bude hrazena z položky Správa.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětleno, že akce je zde podporována již několik let, letos prvně je to ošetřeno i
smlouvou.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 10-478/19
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi městem Nové
Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, a pověřuje ST
jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Informace o poskytnutí jednorázové věcné pomoci v nouzi
Identifikace:
OSV informuje o poskytnutí jednorázové věcné pomoci v nouzi matce s dítětem a to dle
Pravidel pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad
Metují (RM 266-11385/2013).
Odůvodnění:
Na OSV se obrátila s žádostí o pomoc matka trvale žijící v Novém Městě nad Metují
(prostřednictvím návazné služby) ve svízelné životní situaci a po ověření všech skutečností
vedoucí OSV rozhodla o poskytnutí věcné pomoci v částce 162 Kč viz příloha.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Radním bylo vysvětleno, jaká opatření byla v této záležitosti ze strany města a MěÚ učiněna.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 10-479/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci OSV o poskytnutí jednorázové věcné
pomoci dle Pravidel pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/4 Zápis č.1B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.02.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis č.1B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 18.02.2019
viz příloha.
Odůvodnění:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa a vytvoření 1 nového místa v domově pro seniory
Oáza TGM 1424 v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 10-480/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu zápis č. 1B/2019 z jednání Sociálněrozmisťovací komise ze dne 18.02.2019 a návrh na obsazení 1 místa a vytvoření 1 nového místa v
domově pro seniory Oáza TGM 1424 v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka
Identifikace:
Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 28/2019 uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO:
26473330. Cena za monitoring je 43. 090 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně
zajistit na základě rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby,
než budou skládky rekultivovány. Cena za monitoring pro letošní rok byla po konzultaci o
rozsahu (sníženo množství rozborovaných parametrů) je 43.090 Kč bez DPH. 2 závěrečné
zprávy ve 3 paré pro každou lokalitu předá Hydrogeologická společnost, s.r.o., městu do dne
15.02.2020. Znění smlouvy je projednáno s PRAV Mgr. Lucií Šímovou.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 10-481/19
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 28/2019 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností,
s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, ve znění přílohy , za cenu 43.090 Kč bez
DPH, a pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu. .
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/6 Zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.02.2019.
Identifikace:
RM je v příloze předložen zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne
13.02.2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.02.2019 dle
Jednacího řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 10-482/19
RM bere na vědomí zápis Komise životní prostředí ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Směrnice pro kamerové systémy města
Identifikace:
ÚKIA předkládá ke schválení aktualizovanou Směrnici, která upravuje provoz Městského
kamerového a dohlížecího systému (MKDS) a nově i ostatních kamerových systémů města
(kromě budovy MěÚ) včetně dvou nových příloh. Změny jsou vyznačeny barevně.
Odůvodnění:
K aktualizaci dochází zejména kvůli zapracování postupů pro ostatní kamerové systémy
města do stávající směrnice pro provoz MKDS, tak aby byly v souladu s požadavky GDPR pro
tuto oblast.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - jedná se o ošetření stávajícího stavu z pohledu GDPR, bylo to konzultováno i s PRAV.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 10-483/19
RM schvaluje Směrnici pro provoz městského kamerového dohlížecího systému a ostatních
kamerových systémů města Nové Město nad Metují č. 2/2019 ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Směrnice pro kamerový systém na MěÚ
Identifikace:
ÚKIA předkládá ke schválení novou Směrnici, která upravuje provoz kamerového systému v
budově MěÚ včetně dvou příloh.
Odůvodnění:
K vytvoření nové směrnice došlo kvůli komplexnímu zpracování postupů pro veškeré
kamerové systémy města, tak aby byly v souladu s požadavky GDPR pro tuto oblast.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
ST - jedná se o ošetření stávajícího stavu z pohledu GDPR, bylo to konzultováno i s PRAV.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 10-484/19
RM schvaluje Směrnici pro provoz městského kamerového systému v budově Městského úřadu
Nové Město nad Metují (č. 3/2019) ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/9 Zpřístupnění Zápisů z jednání ZM v plném znění pro nezastupitele KV
Identifikace:
Kontrolní výbor ZM požaduje zpřístupnění Zápisů z jednání ZM v plném znění i pro členy
Kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, pro výkon jejich funkce.
Odůvodnění:
ZM č. 3 schválilo Zápis č. 1 ze zasedání Kontrolního výboru ZM, kde mj. byl vznesen
požadavek na zpřístupnění zápisů ZM v plném rozsahu pro členy KV, kteří nejsou zastupiteli. I
v minulosti bylo umožněno členům Kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli města, aby
dostávali Zápisy ze ZM v plném znění, pro využití při výkonu své funkce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 10-485/19
RM ukládá OI zajistit ve spolupráci s OSU v rámci webového portálu Konsiliář zpřístupnění Zápisů z
jednání ZM v plném znění i pro členy Kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli.
Odpovídá: OI, Provede: ÚKIA, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/10 Sběr separovaného odpadu - plastu v NMnM vyhodnocení, opatření a koncepční
řešení
Identifikace:
Vedoucí OVRR-OŽP předkládá hodnocení opatření k posílení možností sběru separovaného
odpadu - plastu na území Nového Města nad Metují a dalších možností jak posílit možnost
sběrných míst.
Odůvodnění:
Vedoucí OVRR-OŽP předkládá vyhodnocení opatření k posílení možností sběru
separovaného odpadu - plastu na území Nového Města nad Metují a dalších možností jak
posílit možnost sběrných míst. Referent odpadového hospodářství přednese a zhodnotí v
minulosti přijatá opatření a nastíní další návrhy. Nově bude přednesena možnost sezónního
"pytlového sběru" (viz příloha). Komise životního prostředí se s návrhem seznámila, a
doporučuje RM zvážit zavedení tohoto řešení.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:45 hodin přišla na jednání RM pí Agáta Šenková, referentka OŽP, která má ve své
gesci odpadové hospodářství. Ing. Maur - poukázal na velmi přetížené kontejnerové
stanoviště za klášterem. Z tohoto důvodu navrhuje rozšíření počtu kontejnerů na tomto
kontejnerovém stanovišti, protože každou neděli je tam velké množství odpadu i mimo
kontejnery. Paní Šenková – informovala, že budou toto kontejnerové stanoviště monitorovat a
případně bude počet kontejnerů zvýšen, sem by se to ještě mělo vejít. Vedoucí OŽP vysvětlil
důvody navrhovaného doplňkového systému na umísťování tříděného odpadu, konkrétně
plastů. Na jaře a v létě je mnohem více plastových obalů jak od občanů, tak od podnikatelů.
Množí se i podněty od občanů na rozšíření možností sběru plastů - jedná se v poslední době
např. o požadavek ze Spů, kde chtěli nový kontejner do ulice Nad Starčí apod. Inspirovali se v
Náchodě, kde tento sytém již několik let běží. Paní Šenková - k přidávání dalších nádob
nemůže na většině míst fakticky dojít, protože již pro ně není na kontejnerových stáních místo.
Proto je předkládán tento doplňkový systém pytlů na plasty. Naplněné pytle by byly umístěny
občany k jejich popelnici a svozová firma by je v jasně stanovených termínech odvezla. Tuto
novou variantu by zřejmě více využívali občasné žijící v RD. Na sídlištích bude asi i nadále
převažovat kontejnerový sběr. Radní se v diskusi zajímali o délku těchto sezónních svozů –
OŽP – navrhují období květen až září, ale RM může stanovit období i delší. Radní vyslovili
obavu, aby se pytle neválely několik dní po městě – OŽP – občané budou informováni o
podrobnostech systému – budou stanoveny přesné dny svozu. Radní se po delší diskusi
shodli, že bude spuštěn cca půlroční pilotní projekt a pak bude rozhodnuto, zda bude systém
zaveden trvale a v jakých obdobích. Bude třeba udělat dobrou propagaci systému pro
veřejnost. Poté bylo odhlasováno dle navržených usnesení - 6 pro. Mgr. Hylský byl z účasti na
jednání RM 10 omluven.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 10-486/19
RM byla seznámena ve znění přílohy k tomuto bodu s vyhodnocením opatření k posílení možností
sběru separovaného odpadu - plastu na území Nového Města nad Metují a dalších možností jak
posílit možnost sběrných míst a s možností zavedení sezónního "pytlového sběru".
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 10-487/19
RM souhlasí s opatřením k posílení možností sběru separovaného odpadu - plastu na území
Nového Města nad Metují, tj. se zavedením sezónního "pytlového sběru" plastů a ukládá OŽP s
předstihem zajistit informování veřejnosti.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/11 Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.02.2019
Identifikace:
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
12.02.2019 v knihovně Vrchoviny viz příloha tohoto bodu. TAJ předkládá v další příloze
zároveň zápis z poslední PVO, kde byly podněty ze zápisu z OV Vrchoviny projednávány a
kde byly zadány dílčí úkoly k plnění podnětů, případně byly zadány úkoly k přípravě daných
podnětů do RM č. 11.
Stránka 50

ZÁPIS Z PORADY RM 10

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zadání dílčích úkolů - viz Zápis z PVO z 5.
března 2019 - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 10-488/19
RM projednala Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 12.02.2019 v
knihovně Vrchoviny a vzala na vědomí Zápis z PVO, konané dne 5. března 2019, ve kterém byly
zadány dílčí úkoly k řešení podnětů vyplývajících ze zápisu č. 1 z jednání OV Vrchoviny, vše ve
znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 10-489/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 28.01.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/12 Podnět ze zápisu č. 1 OV Vrchoviny - Žádost o členství v OV Vrchoviny
Identifikace:
V zápise z 1. jednání OV Vrchoviny ze dne 12.02.2019 se mj. v bodě 12. projednávala
záležitost ve věci „Žádost o členství v OV Vrchoviny“ ve znění: „Obyvatelé Vrchovin pan
[osobní údaj odstraněn] a pan [osobní údaj odstraněn] se chtějí stát novými členy OV
Vrchoviny pro volební období 2018 – 2022.“ Na rozhodnutí RM je, zda tyto osoby, které žádají
o členství, doporučí ZM ke zvolení novými členy Osadního výboru Vrchoviny či nikoliv.
Odůvodnění:
RM projednává zápisy z OV a podněty v nich vznesené - viz zmocnění z usnesení ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Hlasováno - 1 pro, 4 proti, 1 se zdržel - bez usnesení.
K čl. 7/12
RM doporučuje ZM souhlasit s volbou p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]
novými členy Osadního výboru Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 4, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
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7/13 Smlouva o poskytování právní služby ve věci návrhu na zrušení ÚP
Identifikace:
Smlouva o poskytování právních služeb mezi městem a Advokátní kanceláří Všetečka &
partneři a spol., se sídlem Orlická 163, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25262025, ve věci
zastoupení v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Ke Krajskému soudu v Hradci Králové byl ze strany [osobní údaj odstraněn] podán návrh na
zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen
"ÚP"), se žádostí o zastupování města byl osloven JUDr. Jiří Všetečka, který již město v
minulosti v řízení o návrhu na zrušení části ÚP zastupoval a je tedy s věcí již částečně
obeznámen.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/13 USNESENÍ č. RM 10-490/19
RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem a Advokátní kanceláří
Všetečka & partneři a spol., se sídlem Orlická 163, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25262025, ve věci
zastoupení v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy - Územního plánu Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/14 Zveřejňování zápisů z jednání komisí RM, výborů ZM a pracovní skupiny na
webových stránkách města
Identifikace:
Jedná se o záležitost, která dosud nebyla ošetřena žádným usnesením RM či ZM. Dosud byla
praxe taková, že něco zveřejňováno bylo a něco ne. Bylo to ale nahodilé a nesystémové.
Proto je nyní předložena tato záležitost do RM. Ta by měla rozhodnout v otázce zveřejňování
zápisů z jednání Komisí RM. Dále by mohla doporučit ZM řešení týkající se zápisů z jednání
Výborů ZM a Pracovní skupiny. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění: Viz příloha.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních, zda zveřejňovat zápisy ze zasedání výborů ZM a kdy, a
dále ze zasedání Pracovní skupiny Koupaliště a ze zasedání Komisí RM a rovněž případně
kdy.
K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 10-491/19
RM doporučuje ZM schválit zveřejňování zápisů z jednání Výborů ZM na www stránkách města u
těchto výborů: Finanční, Kontrolní, OV Krčín, Spy, Vrchoviny s tím, že za obsah odpovídají
předsedové daných Výborů ZM. Zápisy z Osadních výborů budou zveřejňovány vždy až po
projednání v RM, zápisy z Kontrolního a Finančního výboru pak po projednání v ZM.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 10-492/19
RM nedoporučuje ZM schválit zveřejňování zápisů z Pracovní skupiny Koupaliště.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 10-493/19
RM neschvaluje zveřejňování zápisů z Komisí RM.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 10 vyhotoven dne:

14. března 2019

Zápis z RM 10 vypraven dne:

14. března 2019
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