Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 56 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 11.01.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:12

2

Hable Petr

starosta

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:38

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:38

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

15:55

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:38

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:38

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:38

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:38

Plná

16:38

Částečná
Omluven

Hosté:
10

Miloš Kratěna

vrchní strážník MP

13:00

13:40

Částečná

11

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:40

13:51

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:48

15:42

Částečná

13

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:48

14:11

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:37

15:42

Částečná

15. Ing. Lubomír Dědek

investor

14:37

14:55

Částečná

16. Ing. Ondřej Hanka

vedoucí OŽP (OVRR)

15:52

16:36

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.01.2021

1/3

Měření rychlosti - zahájení provozu systému - informace z MP

1/4

Autovraky - informace MP

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO

2/2

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - MMUZ

2/3

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

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

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 710/1,
710/2 a 710/55 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje

3/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 632/5 v
k. ú. Vrchoviny

3/4

Prodej pozemků p. p. č. 688/1 a p. p. č. 688/2 oba v k. ú. Krčín, Krčínské návrší

3/5

Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada u BD

3/6

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1871 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad

3/7

Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě na teplo pro č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka

4/2

Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415

4/3

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ul. Komenského č. p. 14

4/4

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655,
Pavlátova louka

4/5

Žádost fy AUTEX-BABY o prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden
2021

5.

Rozvoj

5/1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 184/2020
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5/2

Žádost o zřízení sdruženého sjezdu

5/3

Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

5/4

Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí

5/5

Žádost o vyjádření města k žádosti o dodatečné stavební povolení pro Stavební
úpravy střechy domu č. p. 134 v ul. Komenského

5/6

Úprava chodníku T. G. Masaryka

5/7

Žádost o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v KHK

6.

Finance

6/1

Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA

6/2

Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě

7.

Různé

7/1

Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském Dodatek č. II.

7/2

Stanovení ceny svozu KO pro občany a podnikatele na rok 2021

7/3

Zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2991/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

Zadání:

schvaluje
Plán inventur 2020 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích
inventarizačních komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Inventarizace majetku proběhla dle harmonogramu.

Číslo úkolu:

RM 51-2968/20

Název:

SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku
v ulici Rezecká v Novém Městě nad Metují" za částku 133.284,00 Kč bez DPH, tj.
161.273,64 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s.,
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO: 27670864, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Plnění úkolu ke dni 11.1.2021

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
Původní plnění: 14.12.2020

Smlouva ne dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká je
uzavřena.
Plnění ke dni 14.12.2020
Posun termínu plnění. Smlouva odeslána k podpisu dodavateli.

Číslo úkolu:

RM 51-2950/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m 2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, se zájemci manželi pí [osobní údaj odstraněn] a p.
[osobní údaj odstraněn], bytem: [osobní údaj odstraněn], za účelem údržby, včetně
zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dle podmínek uvedených
ve zveřejněném záměru. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové
smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne 11.04.2016.
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Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 13.01.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

13.01.2021 - Splněno. Smlouva o výpůjčce uzavřena 07.01.2021.
05.01.2021 - žádost o změnu termínu. Budoucí výpujčitelé dosud neragovali na návrh
smlouvy o výpůjčce. Opakovaně byli telefonicky i písemně vyzváni k podpisu
smlouvy.

Číslo úkolu:

RM 54-3140/20

Název:

Smlouva o zajištění provozu odtahové služby

Zadání:

schvaluje
smlouvu č. 216/2020 na provádění zajištění provozu odtahové služby na provedení
nucených odtahů motorových vozidel mezi fy Autoslužby Vik s.r.o., Provodov 51, 549
08 Provodov-Šonov, IČO: 60895659, DIČ: CZ7607143236 a městem Nové Město
nad Metují, za nabídkovou cenu 1.500,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 1.815,00 Kč. Za
uskutečněný odtah bez vyproštění. Za nedokončený odtah za nabídkovou cenu 1.000
Kč bez DPH, tj. vč. DPH 1.210 Kč.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 54-3139/20

Název:

Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce DIMATEX CS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 33/2020 ze dne 01.06.2020 mezi
městem Nové Město nad Metují a fy DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem: Stará 24,
Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČO: 43224245, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Dodatek č. 1 byl podepsán a uložen na OF

Číslo úkolu:

RM 54-3115/20

Název:

Smlouva o vypořádání závazků

Zadání:

schvaluje
smlouvu o vypořádání závazku mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Janem
Chaloupským, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 09.12.2020

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 09.12.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 28.12.2020
Splněno: 05.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 54-3110/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1099, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 4,4 m, v účetní ceně
daru 26 290,45 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1099
p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 5.1.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpisy vlastníků domu č.p.
1099 ul. Rezecká.

Číslo úkolu:

RM 54-3109/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1116, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 2,9 m, v účetní ceně
daru 17 327,80 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p.
1116 p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3108/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1106, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,0 m, v účetní ceně
daru 17 925,31 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p.
1106 p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 08.02.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 54-3107/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1128, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,0 m, v účetní ceně
daru 17 925,31 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p.
1128 p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3106/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. ev. 226, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 1,7 m, v účetní ceně
daru 10 157,67 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. ev.
226 pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3105/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1174, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,9 m, v účetní ceně
daru 23 302,9 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1174
p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 54-3104/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1152, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 2,3 m, v účetní ceně
daru 13 742,73 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p.
1152 p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3103/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizačních přípojek k domu č. p. 1127 a na
pozemek p. p. č. 187 v k. ú. Nové Město nad Metují, umístěných v pozemku p. p. č.
2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,7 a 2,4 m v účetní ceně daru 36 448,12
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1127 a pozemku p.
p. č. 187 v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3102/20

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1036, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,3 m v účetní ceně
daru 19 717,84 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1036:
pí [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], pí
[osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 5.1.2021: Žádost nový o termín. Čekáme na podpisy vlastníků domu č.p.
1036 ul. Rezecká.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 08.02.2021
Původní plnění: 11.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 54-3101/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Základy pro měřiče rychlosti - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Provedení základů pro stacionární
rychloměry v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, na vícepráce v celkové výši 33.450,45 Kč vč.
DPH (větší hloubka a kubatura základu v ul. Dobrušská, položení zemnícího pásku
v ul. Nahořanská včetně výkopu, komplikovanější vyztužování základů, překop
chodníku ve Spech a položení přívodu napájení), ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 54-3085/20

Název:

Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a změna smlouvy o
výpůjčce

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, záměr města změnit
smlouvu o výpůjčce, spočívající ve snížení výměry předmětu výpůjčky ze stávajících
95 m2 na 50 m2, tedy, že předmětem výpůjčky již nebude část p. p. č. 2239/1 o
výměře 45 m2 a zůstane jím pouze část p. p. č. 2034/29 o výměře 50 m2 (původně
část p. p. č. 2034/29 o výměře 45 m2 a p. p. č. 2239/3 o výměře 5 m2) v k. ú. Nové
Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha za účelem údržby.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 15.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 54-3083/20

Název:

Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, záměr města změnit
smlouvu o nájmu, spočívající ve zvýšení výměry pronajatého pozemku p. p. č. 464/4
v k. ú. Nové Město nad Metují ze stávajících 1 621 m2 na 1 734 m2 a ve zvýšení ceny
ročního nájemného z 14.994,50 Kč na částku 16.039,50 Kč.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 11.12.2020.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 15.12.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 14.12.2020
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Číslo úkolu:

RM 54-3082/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 244/2 v k. ú. Krčín - zahrada

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 244/2 o výměře 440 m2
v k. ú. Krčín ke dni 31.12.2020 s pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto
bodu, a to s podmínkou odstranění stavby skleníku, zarovnání, příp. doplnění ornicí a
osetí pozemku travním semenem s tím, že stávající nájemce dokončí úpravu
pozemku (s ohledem na povětrnostní podmínky) na své náklady v jarních měsících
roku 2021, nejpozději však do dne 30.04.2021. RM pověřuje ST podpisem této
dohody.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena 17.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 54-3081/20

Název:

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1872 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města změnit smlouvu o výpůjčce,
spočívající ve změně doby trvání výpůjčky, tedy, že sjednaná doba výpůjčky
pozemku p. p. č. 1871 o výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ovocný sad, se prodlužuje do dne 31.12.2030.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn na úřední desku dne 11.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 47-2732/20

Název:

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 770/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
s kácením 1 ks borovice na p. p. č. 770/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Borovice dle žádosti občana byla pokácena.

Číslo úkolu:

RM 45-2631/20

Název:

Dětský silvestr 2020

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení krytého pódia, 2 stánků, rozmístění odpadkových košů, vytyčení
prostoru a dohled nad připojením k elektrické energii na akci "Dětský silvestr 2020",

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 14.12.2020

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 22.12.2020

Zodpovědný: Trojan Miroslav
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která se uskuteční dne 31.12.2020 od 15:00 do 17:00 hodin na vyvýšené ploše
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami", a dále zajistit následný úklid Husova
náměstí po skončení akce.
Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 22.12.2020

Založeno:

11.08.2020

Plnění úkolu:

Akce byla zrušena, podium nebylo postaveno.

Číslo úkolu:

RM 35-2002/20

Název:

Dopravní značení - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení zamezujícího vjezd nákladních automobilů do ul.
Příčná, V Zahradách, Na Rybníku, Okružní, Řadová, Nová a Stavební s výjimkou
zásobování těchto ulic a pověřuje OMM zajištěním stanovení dopravního značení a
zajištěním instalace dopravního značení.

Založeno:

13.03.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
Původní plnění: 29.06.2020

Žádost o nový termín. Dopravní značení bylo objednáno s termínem realizace
nejpozději do 15.12.2020.
Žádost o nový termín. Na základě jednání se zástupcem DI PČR byla upravena
situace umístění dopravního značení a po obrdžení souhlasu DI PČR byla podaná
žádost o stanovení na ODSH. Návrh opatření obecné povahy je nyní zveřejněn na
úřední desce. Ihned po nabytí právní moci bude DZ osazeno.
Žádost o nový termín. Probíhá řešení podmínek zástupce DI PČR podmiňujících
povolení umístění dopravního značení. Následně bude požádáno na ODSH.

Číslo úkolu:

RM 55-3214/20

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

Zadání:

schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v
DPS na rok 2021 mezi městem Nové Město nad Metují a společností První
novoměstská teplárenská, s.r.o., IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky 6, 549
01 Nové Město nad Metují, v č. p. 6 (radnice) za měsíční částku 9.220 Kč bez DPH a
v č. p. 1145 (DPS) za měsíční částku 4.870 bez DPH, vše ve znění příloh k tomuto
bodu a pověřuje ST jejich podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána ST a předána k podpisu PNT

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020
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Číslo úkolu:

RM 55-3212/20

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Servisní a materiálová smlouva

Zadání:

schvaluje
Servisní a materiálovou smlouvu se společností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, za
nabídkovou cenu 0,25 Kč za čb kopii a 1,40 Kč za bar kopii, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána ST a předána k podpisu dodavateli.

Číslo úkolu:

RM 55-3210/20

Název:

Aktualizace příloh Organizačního řádu

Zadání:

schvaluje
Přílohu č. 3 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 01.01.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Příloha organizačního řádu byla předána k podpisu

Číslo úkolu:

RM 55-3209/20

Název:

Aktualizace příloh Organizačního řádu

Zadání:

schvaluje
Přílohu č. 2 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 01.01.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Příloha organizačního řádu byla předána k podpisu

Číslo úkolu:

RM 55-3206/20

Název:

Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na zajištění
služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují nabídku společnosti Vodní
záchranná a dopravní služba, s.r.o., Pražská 835, Náchod, IČO: 28783361, za
celkovou nabídkovou cenu 140.200 Kč (cena je konečná - nejsou plátci DPH) v
součtu částek jízd za 12 měsíců a paušálu za 12 měsíců dle smlouvy v příloze části
IV. RM schvaluje "Smlouvu o provozování služby TAXI PRO SENIORY Nové Město
nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodní záchranná a
dopravní služba, s.r.o., Pražská 835, Náchod, IČO: 28783361, ve znění přílohy k

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Plšková Denisa, Mgr.
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tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Podpis smlouvy je zajištěn.

Číslo úkolu:

RM 55-3205/20

Název:

Přesun v § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a péče o zeleň) o
100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3745 z položky dovybavení
TS (vysokozdvižná plošina).

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 55-3204/20

Název:

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33
čp. 969, Praha 1, IČO 45317054 dle přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Smlouva byla uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 55-3203/20

Název:

Navýšení § 3612 - bytové hospodářství - RO

Zadání:

schvaluje
- navýšení § 3612 - bytové hospodářství o částku 250 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti z položky údržba (investice, revize, ...) objektů
města.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 06.01.2021
Původní plnění: 14.12.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 06.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 55-3202/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné) - RO

Zadání:

schvaluje RO
– navýšení § 5311 – městská policie (platy a ostatní výdaje) o částku 150 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 6409 – ostatní činnosti (rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 55-3201/20

Název:

Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO

Zadání:

schvaluje RO
– navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek ve výši 80
tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. Navýšení bude pokryto přesunem
z § 2143 - Cestovní ruch.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 55-3199/20

Název:

Ustanovení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně"

Zadání:

pověřuje
OSÚ vystavit jmenovací dekrety pro schválené členy Pracovní skupiny "Stará škola v
Krčíně".

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3192/20

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

ukládá
OMM přidat do vyjádření ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky,
zdůraznění nutnosti využít maximální možnost použití inteligentního řídícího systému
dopravy a prověřit možnost jeho využití již před rekonstrukcí ulice U Zázvorky.

Založeno:

17.12.2020

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2020
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Původní plnění: 11.01.2021
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Plnění úkolu:

Plnění z 6.1.2021: Úkol prověřen u Dopravního značení Náchod v souvislosti s
řešenou poruchou na řídící jednotce odpočítávacích hodin dne 21.12.2020. Současné
přenosné, technicky omezené, zařízení neumožňuje vylepšit na inteligentní systém
vč. možnosti dálkového ovládání IZS.
Požadavek na zdůraznění nutnosti využít maximální možnost použití inteligentního
řídícího systému dopravy byl do vyjádření k "PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U
Zázvorky" byl doplněn. Po konzultaci s MST byla PD ještě odeslána k vyjádření ing.
Krásnému, aby ji posoudil z pohledu geotechnického. Po obdržení jeho vyjádření
bude vyjádření na ŘSD odesláno.
Žádost o posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 55-3191/20

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

schvaluje
vyjádření města Nové Město nad Metují ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M,
ulice U Zázvorky, kterou vypracoval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb,
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové pro investora ŘSD HK, ve znění
upravené přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Po konzultaci s MST byla PD ještě odeslána k vyjádření ing. Krásnému, aby ji
posoudil z pohledu geotechnického. Po obdržení jeho vyjádření bude vyjádření města
na ŘSD odesláno.
Žádost o posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 55-3184/20

Název:

SOD na zpracování Změny č. 3 ÚP Nového Města nad Metují

Zadání:

schvaluje
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
zpracování Změny č. 3 územního plánu Nové Město nad Metují a přímé zadání
zakázky - Zpracování Změny č. 3 územního plánu Nové Město nad Metují, Ing. arch.
Ivanu Kaplanovi, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za nabídkovou
cenu 108.900 Kč vč. DPH.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3186/20

Název:

Smlouva o právu provést stavbu - vodoměrná šachta RD ve Spech na pozemku
města

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu vodoměrné šachty a zpevnění komunikace na p.p.č.
626/1 v k.ú, Spy mezi městem a stavebníky Veronikou Žižkovou, Chlístovská 100,

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 06.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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549 01 Spy a Martinem Špinkou, Žižkova 241, 503 51 Chlumec nad Cidlinou a dále
pak vyjádření k PD - novostavby RD na p.p.č. 13/1, 13/2, 626/1 a p.p.č. 12 v k.ú. Spy
ve znění přílohy a pověřuje ST podpisem uvedené Smlouvy o právu provést stavbu.
Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3185/20

Název:

Úprava chodníku TGM

Zadání:

souhlasí
s úpravou stávající nivelety chodníku na p.p.č. 2069/20, k.ú. Nové Město nad Metují,
dle upraveného výkresu v příloze tohoto bodu s tím, že nesouhlasí s umístěním
čistících zón do plochy chodníku a s umístěním schodu do prostoru chodníku.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3161/20

Název:

Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OŠKS informovat sportovní kluby působící ve městě Nové Město nad Metují o
schválení Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, zástupci sportovních klubů byli informováni.

Číslo úkolu:

RM 55-3159/20

Název:

Střednědobý výhled a rozpočet PO na rok 2021

Zadání:

schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy jejich rozpočtů
pro roky 2022-2023 ve znění příloh k tomuto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020
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Číslo úkolu:

RM 55-3157/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost Sportovního centra o mimořádnou dotaci

Zadání:

schvaluje
mimořádnou dotaci ve výši 20 tis. Kč Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s.
a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle platné vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsaná oběma stranami a finanční prostředky byly
zaslány na účet žadatele.

Číslo úkolu:

RM 55-3155/20

Název:

Informace o úhradě stravného - ZŠ Školní

Zadání:

děkuje
vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a všem
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za velmi dobrou práci v době
koronavirové pandemie při poskytování zázemí dětem zaměstnanců bezpečnostních
sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a dalším.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3153/20

Název:

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní

Zadání:

bere na vědomí
vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 21. a 22.12.2020.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3152/20

Název:

Žádost o přerušení provozu - MŠ Vrchoviny

Zadání:

souhlasí
s přerušením provozu Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská
škola Vrchoviny, dne 23.12.2020.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 22.12.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020
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Číslo úkolu:

RM 55-3151/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního
projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 30 976 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 10 žáků, a to v období ode dne
01.01.2021 do dne 30.06.2021.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 52-3006/20

Název:

Nájemní smlouva - přístupová cesta k Hotelu Metuj

Zadání:

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako st. p. č. 235/1 o výměře
cca 270 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Klosova, v podílovém spoluvlastnictví
následujících osob na straně pronajímatele: pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená
na základě plné moci ze dne 16.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj
odstraněn], zastoupený na základě plné moci ze dne 20.11.2017 p. [osobní údaj
odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne
20.07.2020 p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na
základě plné moci ze dne 15.07.2020 p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj
odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne 11.12.2017 p. [osobní údaj
odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne
11.12.2017 p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na
základě plné moci ze dne 27.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj
odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne 29.11.2017 p. [osobní údaj
odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn], zastoupený na základě plné moci ze dne
31.10.2020 p. [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn], zastoupený na
základě plné moci ze dne 29.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn] (uveden i jako zmocněnec), [osobní údaj odstraněn] a městem Nové
Město nad Metují, jako nájemcem, a to ode dne 01.01.2021 na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou, za účelem práva chůze, jízdy a parkování osobních automobilů ve
prospěch řádného užívání dále uvedených pozemků ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují: st. p. č. 233/2, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2 a p. p. č. 259, vč. budov,
které jsou součástí stavebních parcel, za roční nájemné ve výši 20.000 Kč. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

20.11.2020

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 17.12.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
Původní plnění: 14.12.2020
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Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.12.2020.
Žádost o změnu termínu. Podepsané návrhy nájemní smlouvy panem starostou byly
podepsány a odeslány na adresu zástupce pronajímatelů, čekáme až se vrátí
komplet podepsané.

Číslo úkolu:

RM 52-3005/20

Název:

Zvýšení ceny podpory SSL ELISA dodatkem licenční smlouvy

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně
podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“ mezi městem Nové Město nad
Metují a společností CNS a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 52-3004/20

Název:

Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2021

Zadání:

schvaluje
Obchodní smlouvu č. 2021/911 na aktualizaci programových produktů mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO:
46376941, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 48-2818/20

Název:

Přemístění kontejnerového stanoviště

Zadání:

ukládá
OMM prodloužit dvouměsíční zkušební dobu pro nové kontejnerové stanoviště na
pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce roku 2020.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Vyřadit úkol ze sledování. Přijato nové usnesení: RM 54-3099/20 ukládá OMM
prodloužit zkušební dobu pro upravené nové kontejnerové stanoviště na pozemku p.
p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce února 2021 a pak předložit
vyhodnocení v kontextu provedených přesunů a doplnění kontejnerů.

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 21.12.2020
Splněno: 09.12.2020

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 28.12.2020
Splněno: 09.12.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 04.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 36-2104/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Usnesení Komise regenerační č. 4/2020 ze dne 02.03.2020 - přemístění
plakátovací plochy a vývěsky v ul. Českých bratří.

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s městským architektem předložit návrh řešení na přemístění
plakátovací plochy a vývěsky v ul. Českých bratří. Případnou realizaci pak navrhnout
do rozpočtu na rok 2021.

Založeno:

26.03.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 11.1.2021 - Splněno. Náklady na úpravy jsou zahrnuty v rozpočtu na
rok 2021.

Termín plnění: 11.01.2021
Splněno: 05.01.2021
Původní plnění: 28.09.2020

Plnění ke dni 5.10.2020 - probíhá jednání s dotčenými úřady a uživateli. Případné
náklady budou navrženy do rozpočtu na rok 2021.
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:25 - 13:35
13:35 - 13:55
13:55 - 14:05
14:05 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:40
16:40

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Oproti původnímu programu RM 56 byl doplněn bod na tzv. "žlutém papíře", tj. žádost fy
AUTEX-BABY o prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021. Poté byl program
RM 56 odhlasován v upraveném znění.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 56-3218/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 56:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.01.2021
Školství, kultura a sport
Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - MMUZ
Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 710/1, 710/2 a 710/55
v k. ú. Krčín v ul. 1. máje
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú.
Vrchoviny
Prodej pozemků p. p. č. 688/1 a p. p. č. 688/2 oba v k. ú. Krčín, Krčínské návrší
Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada u BD
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3/6
3/7
4.
4/1
4/2
4/3
4/4

5/6
5/7
6.
6/1
6/2
7.
7/1

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1871 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad
Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy
Správa nemovitostí
Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě na teplo pro č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka
Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ul. Komenského č. p. 14
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655, Pavlátova
louka
Žádost fy AUTEX-BABY o prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021
Rozvoj
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 184/2020
Žádost o zřízení sdruženého sjezdu
Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa
Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí
Žádost o vyjádření města k žádosti o dodatečné stavební povolení pro Stavební úpravy
střechy domu č. p. 134 v ul. Komenského
Úprava chodníku T. G. Masaryka
Žádost o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v KHK
Finance
Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA
Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě
Různé
Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském - Dodatek č. II.

7/2
7/3
8.

Stanovení ceny svozu KO pro občany a podnikatele na rok 2021
Zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020
Diskuse

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

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.01.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 56 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Jednat k tomuto bodu měl pouze Ing. Dostál, který prozatím nebyl na RM přítomen.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 56-3219/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

Stránka 22

ZÁPIS Z PORADY
RM 56 ze dne 11.01.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

1/3 Měření rychlosti - zahájení provozu systému - informace z MP
Identifikace:
Na základě žádosti radních se na jednání RM dostavil vrchní strážník MP p. Miloš Kratěna,
aby podal aktuální informace ke spuštění "ostrého" provozu systému měření rychlosti ve
městě.
Odůvodnění:
Podnět radních.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Vrchní strážník MP podrobně informoval radní o zahájení "ostrého" provozu měření rychlosti
radarem, který je umísťován dle zpracovaného harmonogramu do jednotlivých vybudovaných
stanovišť. Dále informoval radní o tom, jak došlo k úniku tohoto harmonogramu na veřejné
sítě. Harmonogram byl ihned přepracován a byla přijata opatření, která takovým problémům
do budoucna zamezí. Ze zákona musí být harmonogram předáván pouze Policii ČR. Diskuse
radních se pak týkala toho, zda by tento harmonogram měla mít k dispozici i JSDH zde ve
městě. Radní nakonec rozhodli, že harmonogram bude předáván pouze Policii ČR. Dále byla
diskutována častá připomínka z veřejnosti k tomu, že by jednotlivá měřící stanoviště měla být
vyznačena DZ. Vrchní strážník MP vysvětlil radním, že toto již v současnosti není zákonem
uloženo. Radní proto uložili vrchnímu strážníkovi MP zpracovat pro NZ a pro web města
vysvětlení této problematiky. Další informace z MP se pak týkaly počtu provedených měření a
počtu přestupků. Vrchní strážník MP konstatoval, že po vybudování stanovišť, ještě před
zahájením "ostrého měření", již došlo na území města ke značnému zklidnění dopravy a tím i
zvýšení bezpečnosti, což se ukazuje i na nižším počtu dopravních nehod. V závěru bodu pak
ještě radní diskutovali o měření v nočních hodinách.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 56-3220/21
RM bere na vědomí aktuální informace vrchního strážníka MP p. Miloše Kratěny ke spuštění
provozu systému měření rychlosti ve městě ode dne 04.01.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 56-3221/21
RM rozhodla o tom, že informace o umístění radaru na měření rychlosti do konkrétních stanovišť
bude zasílána dle zákonné povinnosti pouze Policii ČR.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 56-3222/21
RM ukládá vrchnímu strážníkovi MP p. Miloši Kratěnovi zpracovat písemnou informaci k
problematice dopravních značek upozorňujících na měření rychlosti u jednotlivých stanovišť. Tuto
informaci pak zveřejnit ve Novoměstském zpravodaji a na www stránkách města.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/4 Autovraky - informace MP
Odůvodnění:
Informativní bod vyžádaný radním Mgr. Hylským.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Vrchní strážník MP informoval radní o řešení problematiky autovraků na území města. Po
změně legislativy má MP, která byla pověřena řešením problematiky autovraků ve městě,
podstatně lepší podmínky k řešení. Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích mj.
umožňuje vlastníkům pozemních komunikací (městu) vyzvat provozovatele vozidla, které je
technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců, ke zprovoznění vozidla, příp.
jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) bude
vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na
vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí.
Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne
na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného
vozidla ve veřejné dražbě. Vrchní strážník MP dále informoval, že tuto oblast MP sleduje.
Zároveň ale vyzval radní, aby v případě, že mají povědomost o nějakém autovraku, informaci
předali na MP.

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

2/1 Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO
Identifikace:
PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. žádá o finanční příspěvek
pro rok 2021 na neinvestiční a provozní výdaje z důvodu, že do školy dochází žák s trvalým
bydlištěm v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme schválit finanční příspěvek, ve městě funguje obdobná
škola "Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.", kterou město finančně
podporuje.
Vyjádření OF: Ztotožňuji se se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 56-3223/21
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti PROINTEPO - Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola s.r.o.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - MMUZ
Identifikace:
Ředitel "MMUZ" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu KHK na
rok 2021. Jedná se o program „Podpora činnosti turistických informačních center“ (dotace činí
70 % uznatelných nákladů). Spoluúčast projektu bude hrazena z rozpočtu MMUZ.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 56-3224/21
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují podalo žádost o grant z dotačního
programu KHK na rok 2021 „Podpora činnosti turistických informačních center“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:
Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují platové tarify pedagogickým
pracovníkům s platností ode dne 01.01.2021. Zřizovatel zařazuje ředitele škol a školských
zařízení do platových tříd v souladu s § 123 zákoníku práce podle nejnáročnějších prací,
jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává a do platového stupně v závislosti na délce
započtené praxe. V souvislosti se změnou tarifů se některým ředitelům mění příplatek za
vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a náročnosti řídící
práce. Platové výměry budou předány radním k nahlédnutí přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka nechal kolovat radním přílohy s novými platovými výměry ředitelů škol a školských
zařízení, které vzešly z vládního nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po krátké diskusi radních bylo odhlasováno dle
návrhů.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 56-3225/21
RM schvaluje platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2020 ve
znění zdrojových dokumentů tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem platových výměrů.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují - lokalita Malecí
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
20.11.2020 (následně dne 15.12.2020 upřesnila svoji žádost) prostřednictvím svého
zmocněnce fy. Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-2008867/SOBS VB/01, v celkovém rozsahu cca 302 bm (přepočet
303,7 m2) na části následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3,
561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, částečně zasahující do těchto
ulic: nad Stadionem, Školní, 28. října a Smetanova.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary souhlasí s
uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 56-3226/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008867/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1,
624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu
cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši
(skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 710/1, 710/2 a
710/55 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje
Identifikace:
Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého
kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, předložila na základě
žádosti města Nové Město nad Metují ze dne 25.11.2020 po dokončení stavebních úprav
chodníků v ul. 1. máje v Krčíně, návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
9/40/20/0318/Ha/NK, v celkové délce 29,24 bm v částech pozemků: p. p. č. 710/1, p. p. č.
710/2 a p. p. č. 710/55 vše v k. ú. Krčín v ul. 1. máje ve vlastnictví KHK, ve správě
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hospodaření Správy silnic KHK.
Odůvodnění:
Správa silnic KHK nepožaduje za zřízení věcného břemene, žádnou finanční náhradu. Jedná
se tak o bezúplatné zřízení služebnosti na stavbu s názvem: "Stavební úpravy chodníků v ul.
1. Máje - veřejné osvětlení + městský rozhlas + optický kabel". Smlouva o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pod č. 9/40/17/0296/Ha/NK byla
uzavřena dne 02.12.2017 a schválena usnesením č. RM 384-16491/17 ze dne 20.11.2017.
Kolaudační souhlas na zmiňovanou stavbu v ul. 1. máje v Krčíně v předchozí větě tohoto
odůvodnění byl vydán dne 12.02.2019 pod spis. zn. č. Výst. 15084/2018/S.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 56-3227/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.9/40/20/0318/Ha/NK, se Správou
silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, se sídlem
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, k částem pozemků: pozemku p. p. č. 710/1,
pozemku p. p. č. 710/2 a pozemku p. p. č. 710/55 vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v
majetku Královéhradeckého kraje, ve správě hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, v
délce 29,24 bm v rozsahu dle GP č. 906-176/2020 ze dne 26.05.2020, a to bezúplatně, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú.
Vrchoviny
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 02.12.2020 fy GEOŠRAFO s.r.o, se sídlem
Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019301/VB/01 Vrchoviny, p.č. 632/6
- kabel NN, v celkové délce 3 bm v části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví
města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je ve výši 1000 Kč pozemku zatíženého + DPH v zákonné
výši, tedy v celkové výši 1.210 Kč, což je více než obvyklá cena stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v
zákonné výši. V daném případě se jedná o 2 m2 (3 bm) zatíženého pozemku města. Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena
dne 27.08.2020 a schválena usnesením č. RM 45-2639/20 ze dne 10.08.2020. Kolaudační
souhlas na stavbu distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 14.09.2020 pod
spis. zn. č. Výst. 40752/2020/G.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 56-3228/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-2019301/VB/01 Vrchoviny,
p.č. 632/6 - kabel NN, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVStránka 27

ZÁPIS Z PORADY
RM 56 ze dne 11.01.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Podmokly, k části pozemku p. p. č. 632/5 v majetku města v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad
Metují, v délce 3 bm v rozsahu dle GP č. 638-14209/2020 ze dne 27.10.2020 za celkovou cenu
1.000 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 1.210 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Prodej pozemků p. p. č. 688/1 a p. p. č. 688/2 oba v k. ú. Krčín, Krčínské návrší
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o koupi pozemků p. p. č. 688/1 o výměře 1112 m², druh
pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 688/2 o výměře 448 m², druh pozemku
orná půda, oba v k. ú. Krčín. Požadované pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví p.
[osobní údaj odstraněn] a dle zpracované Územní studie Krčínské návrší rozdělují navrhované
parcely, tak jak konstatuje žadatel ve své žádosti. Oba pozemky jsou v současné době
užívány na základě smlouvy o nájmu (pachtu) pozemků k zemědělské činnosti s roční
výpovědní lhůtou. Dále dne 04.01.2021 byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn],
rovněž o odkoupení jednoho z výše uvedených pozemků, a to pozemek p. p. č. 688/1 v k. ú.
Krčín.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček vznesl v diskusi k tomuto bodu dotaz - jak se bude procesně nyní postupovat
dál? Až bude hotová závazná studie, kdo se ujme role organizátora dotažení té studie do
skutečnosti? OMM - zřejmě by to měli být většinoví vlastníci, tj. p. [osobní údaj odstraněn] a p.
[osobní údaj odstraněn], ale samozřejmě, že se musí domluvit i s ostatními vlastníky, což
bude při jejich počtu nesnadný úkol. Město tomu bude samozřejmě nápomocno a právě proto
nelze nyní prodat to, co zde město vlastní. MST - majitelů tam je 36. Dokud nebude jasná
parcelace a přístupy k jednotlivým pozemkům, není možné o prodeji čehokoliv z majetku
města zde jednat. Na dotazy Ing. Dostála odpověděl vedoucí OMM - studii financuje p.
[osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] Vedoucí OMP - udělali jsme související
administrativní úkony vůči vlastníkům + konkretizoval, kdo byl obeslán a dále to, že všichni
dotčení vlastníci pozemků v rámci ÚS Krčínské návrší mohou do dne 15.01.2021 ještě
reagovat a vznášet připomínky k návrhu studie, poté to zašleme doc. Ing. arch. Kaplanovi k
dalšímu projednání. Radní vyslovili obavy z toho, že se celý proces z důvodů složitosti a
množství vlastníků může na dlouhou dobu zablokovat. Jednomyslně vyslovili souhlas s tím, že
v současnosti o jakémkoliv prodeji majetku města zde nelze jednat a z těch důvodů byl návrh
na vyvěšení záměru prodeje zamítnut.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 56-3229/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat pozemky p. p. č.
688/1 o výměře 1112 m² a p. p. č. 688/2 o výměře 448 m², oba v k. ú. Krčín. Předmětné pozemky
jsou dle Územního plánu města Nové Město nad Metují součástí rozsáhlé zastavitelné plochy Z.K6,
kde ÚP současně podmiňuje využití území zpracováním ÚS. Tato ÚS, a to Krčínské návrší, je
zpracovávána a je nyní ve fázi připomínkování dotčených vlastníků pozemků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 56-3230/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat pozemek p. p. č.
688/1 o výměře 1112 m² v k. ú. Krčín. Předmětný pozemek je dle Územního plánu města Nové
Město nad Metují součástí rozsáhlé zastavitelné plochy Z.K6, kde ÚP současně podmiňuje využití
území zpracováním ÚS. Tato ÚS, a to Krčínské návrší, je zpracovávána a je nyní ve fázi
připomínkování dotčených vlastníků pozemků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada u BD
Identifikace:
V souladu s usnesením č. RM 54-3083/20 ze dne 30.11.2020 byl ode dne 11.12.2020 do dne
29.12.2020 zveřejněn záměr města zvýšit výměru pronajatého pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ze
stávajících 1 621 m2 na 1 734 m2 a s tím související i zvýšení ceny ročního nájemného ze
stávající částky 14 994,50 Kč na novou částku ve výši 16 039,50 Kč. Ke zveřejněnému
záměru jsme obdrželi dne 21.12.2020 souhlasné stanovisko žadatele, stávajícího nájemce OS Větrník, z. s. Jiná vyjádření či připomínky podány nebyly.
Odůvodnění:
Pozemek je oplocenou zahradou u BD č. p. 596-597 v ul. 28. října. V současnosti je pronajata
menší plocha, než je užívána. Po uzavření příslušné smlouvy dojde k nápravě stavu užívání,
tj. smluvně bude ujednán nájem plochy dle skutečného stavu. V souvislosti se změnou výměry
pozemku, zvýšením ceny nájmu a s ohledem na předchozí počet uzavřených dodatků
navrhuje OMM uzavřít nové znění smlouvy o nájmu, které předkládá RM ke schválení.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 56-3231/21
RM schvaluje nové znění smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 15.01.2003, p. p. č. 464/6, nově o
celkové výměře 1 734 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nové roční nájemné ve výši
16.039,50 Kč (tj. 9,25 Kč/m2/rok), a to se stávajícím nájemcem OS Větrník, z. s., IČO: 66288711, se
sídlem: 28. října 596, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST
podpisem nového znění smlouvy o nájmu části pozemku 15.01.2003.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Výpůjčka pozemku p. p. č. 1871 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 1871 o výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ovocný sad, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č. RM 54-3081/20 ze dne 30.11.2020 byl zveřejněn záměr města změnit smlouvu
o výpůjčce spočívající ve změně doby trvání výpůjčky - prodloužení o 10 let do dne
31.12.2030. Ke zveřejněnému záměru jsme dne 28.12.2020 obdrželi souhlasné vyjádření
žadatele - stávajícího vypůjčitele. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
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Odůvodnění:
Pozemek je neoploceným ovocným sadem, vypůjčitel dlouhodobě provádí údržbu a jeho
obnovu. Dodatkem smlouvy bude prodloužena sjednaná doba výpůjčky o 10 let - do dne
31.12.2030.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 56-3232/21
RM schvaluje dodatek a změnu č. 1 ke smlouvě ze dne 25.11.2011 o výpůjčce p. p. č. 1871 o
výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, spočívající ve změně sjednané doby trvání výpůjčky, tj.
prodloužení do dne 31.12.2030, ve znění přílohy tohoto bodu. Dodatek bude uzavřen se stávajícím
vypůjčitelem p. [osobní údaj odstraněn]. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy
Identifikace:
Společnost FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO: 27473295, se sídlem: Dřevařská 904, 500
03 Hradec Králové, požádala dne 28.12.2020 na dobu 1 měsíce ode dne 01.01.2021 o
pronájem části p. p. č. 658/48 o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem
deponování zeminy.
Odůvodnění:
Nájemní smlouva na pronájem pozemků o celkové výměře 1 224 m2 v lokalitě Březinky
(výstavba nových BD) za účelem zařízení staveniště a příjezdu k němu, včetně deponie
zeminy, byla ukončena k 31.12.2020, nájemné činilo 25 Kč/m2/rok. Nájemce dne 21.12.2020
pozemky protokolárně předal městu zpět vyklizené a zarovnané (závěrečné terénní úpravy a
osetí travou bude provedeno na jaře), mimo plochy, kde zůstala uskladněná zemina, neboť se
nepovedlo ji do daného termínu odstranit. Společnost nyní žádá o prodloužení nájmu o 1
měsíc. Tento požadavek lze splnit uzavřením smlouvy o nájmu na dobu kratší než 30 dní (bez
nutnosti zveřejnění). OMM doporučuje stanovit nájemné v minimální výši 1.000 Kč za dobu
nájmu v délce 30 dnů (tj. cca 32 Kč/m2/rok). Částka vychází z původního nájemného,
navýšeno (mj. o inflaci). Odborné útvary s nájmem souhlasí.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl dotaz - jak fungují smluvní vztahy s takovýmto subjektem? Vedoucí OMP
odpověděl, že smlouva se společností FATO na deponii zeminy atd. byla v souvislosti s jejich
výstavbou na Březinkách uzavřena do konce roku 2020. Vzhledem k tomu, že zmiňovaná
společnost podala žádost o prodloužení termínu k uskladnění deponie, nejde v tomto případě
o smluvní pokutu 1.000 Kč/den, která by se jinak aplikovala v těch případech, pokud by
žadatel nevyklidil pozemek bez právního důvodu a nadále pozemek města užíval a zjevně by
vůbec nekomunikoval s městem. Bylo požádáno před koncem roku 2020 a je předloženo hned
do nejbližší RM. Poté odhlasováno.
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 56-3233/21
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 658/48 o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, za účelem deponování zeminy, na dobu určitou ode dne 01.01.2021
do dne 30.01.2021 a za nájemné ve výši 1.000,- Kč za dobu nájmu, a to se zájemcem společností
FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO: 27473295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec
Králové. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě na teplo pro č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 44-47,
ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6,
IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876.
Dodatek řeší kupní cenu za GJ pro rok 2021 a rozpis záloh pro rok 2021.
Odůvodnění:
Jedná se o proces, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 56-3234/21
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky
tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská teplárenská s.r.o.,
náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO:
00272876, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415
Identifikace:
Jedná se o Dodatek č. 14 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu
č. p. 415, ul. 28. října, ze dne 01.02.2008 (Dům zdraví, doba neurčitá) uzavřené mezi firmou
První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876. Dodatek k nájemní Smlouvě řeší
upřesnění ceny pronájmu pro rok 2021, dle předpokládané výroby tepla (GJ).
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Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s.r.o. upřesňuje předpokládanou cenu
za pronájem plynové kotelny. Tato cena vzniká za základě Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu a vychází z množství vyrobeného tepla (GJ) za rok. Tento
způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeným Cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 56-3235/21
RM schvaluje Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkající se určení předpokládané ceny pronájmu pro
rok 2021, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ul. Komenského č. p. 14
Identifikace:
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 14, ul. Komenského, Nové
Město nad Metují, o celkové výměře 29,5 m2. Smlouva uzavřená dne 23.04.2018 mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876 a p. Vlastimilem
Bílkem, Na Zadomí 1233, Nové Město nad Metují, IČO: 66939321. Nájemce podal v souladu s
nájemní smlouvou ke dni 31.12.2020 výpověď této Smlouvy. Nájemné dle Smlouvy skončí
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj ke dni 31.03.2021. Ve své výpovědi nájemce žádá o
zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tzn. ke dni 31.01.2021 z důvodu předjednané dohody o
novém nájmu městského prostoru. Jedná se o prostory na Husově náměstí 1225 Spolkový
dům, Nové Město nad Metují, kde je větší světlost prostoru, menší tepelné ztráty a klidnější
prostředí.
Odůvodnění:
Podání výpovědi je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních a TAJ o špatném stavu tohoto objektu v majetku města. Vhodné zařadit do
nejbližšího výjezdu RM.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 56-3236/21
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, Nové Město nad Metují o celkové výměře 29,5 m2, sepsané mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876 a p. Vlastimilem Bílkem, Na Zadomí 1233,
Nové Město nad Metují, IČO: 66939321, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 56-3237/21
RM schvaluje na základě žádosti nájemce zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tj. ukončit nájemné
nebytových prostor ke dni 31.01.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655,
Pavlátova louka
Identifikace:
Aktualizace původní Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100000655, mezi firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod,
IČO: 48172928 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876.
Odůvodnění:
Jedná se o aktualizaci původní odběratelské smlouvy na dodávku vody z veřejného vodovodu
a odvádění odpadních vod, pro odběrné místo ul. Rezecká, parcelní číslo: 749/1, Pavlátova
louka. Aktualizace původní smlouvy byla vypracována dodavatelem se všemi náležitostmi dle
nově platného zákona č. 274/2001 Sb.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 56-3238/21
RM schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655, mezi
firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928 a
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Žádost fy AUTEX-BABY o prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021
Identifikace:
Žádost majitele fy AUTEX-BABY, p. Leoše Chmelaře, nájemce nebytových prostor na adrese
náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, o prominutí nájmu za měsíc leden 2021 z
důvodu uzavření provozovny v důsledku nouzového stavu. Podrobnosti viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko OSN: Nedoporučujeme individuální promíjení nájmů. Je třeba vycházet z
aktuálních opatření MPSV, nyní je platná výzva Covid nájemné 2, dle které žadatelé mají
právo na podporu ve výši 50 % nájemného za měsíce červenec až září 2020. Tato podpora
není podmíněna slevou na nájemném ze strany pronajímatele, jak tomu bylo na jaře u
programu Covid nájemné 1. Předpokládá se, že i na další měsíce, kdy jsou provozovny v
důsledku vládních opatření uzavřeny, bude ze strany státu podpora řešena. Pokud by město
chtělo přistoupit k promíjení nájmu či nějakým slevám, je třeba toto řešit komplexně, za
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stejných podmínek pro všechny nájemce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM - informoval radní o jediné doručené žádosti o prominutí nájmu za leden 2021.
MST - rozvinul diskusi týkající se podpory podnikatelů od státu v době nouzového stavu domnívá se, že za minulý rok je u podnikatelů cca 50% dotace na nájmy. Vzhledem k dalším
dotazům radních se MST telefonicky spojil přímo na jednání RM se žadatelem p. Chmelařem,
IČO: 16801491, aby jim na dotazy odpověděl a poté mohli radní rozhodnout. První dotaz se
týkal obchodní činnosti žadatele. Firma p. Chmelaře z 90 % dodává kusový prodej do
maloobchodních prodejen. Jeho velkoobchod je již cca počtvrté zastaven a on se snaží svou
žádostí nějak ustát se svojí živností. Přes e-shop jsou to 2-10 % jeho obratu. V roce 2020 stát
o žádné COVID nájemné apod. nežádal. Mgr. Hylský reagoval na slova MST - vyčkávat na 4.
měsíc, navrhovaný MST, je dle jeho názoru pozdě. Radní rozhodli o odložení této žádosti a
její opětovné projednání zařadit do programu RM, která se bude nájmy nebytových prostor v
majetku města zabývat komplexně s příp. dalšími doručenými žádostmi nebo až bude známo,
zda vláda vypíše finanční pomoc pro živnostníky v době nouzového stavu k vyhlášení
programu "COVID nájemné 3". Radní svým hlasováním přijali nové usnesení ve znění: "RM
odkládá rozhodnutí o případném prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021 p.
Leoši Chmelařovi, fy AUTEX-BABY, za užívání pronajatých nebytových prostor na adrese
náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. S odkladem 3 měsíců, kdy již mohou být známy
nové podmínky podpory podnikatelům dle Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci "Výzva 3
k programu COVID - Nájemné". Doplňující pozn.: Dne 12.01.2021 byl na podatelnu MěÚ
doručen dopis p. Leoše Chmelaře, IČO: 16801491, ve věci odstoupení od jeho žádosti o
prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021 podané dne 06.01.2021.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 56-3239/21
RM odkládá rozhodnutí o případném prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021 p.
Leoši Chmelařovi, fy AUTEX-BABY, za užívání pronajatých nebytových prostor na adrese náměstí
Republiky 6, Nové Město nad Metují. S odkladem 3 měsíců, kdy již mohou být známy nové
podmínky podpory podnikatelům dle Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci "Výzva 3 k programu
COVID - Nájemné".
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 184/2020
Identifikace:
Začátkem listopadu 2020 byla s Ing. Františkem Balkem uzavřena Příkazní smlouva č.
184/2020 na službu organizátor a administrátor veřejných zakázek pro zajištění realizace akce
Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují, registrační číslo
projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152. Předmětem činnosti je organizace a
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administrace dvou zakázek: a) zjednodušené podlimitní řízení - Protipovodňový varovný a
informační systém města Nové Město nad Metují - varovný informační systém města Nové
Město nad Metují a b) zakázka malého rozsahu - Protipovodňový varovný a informační systém
města Nové Město nad Metují - zpracování digitálního povodňového plánu města Nové Město
nad Metují s předpokládaným termínem plnění (předání veškerých dokladů k ukončené
zakázce) do: a) 31.12.2020 a b) 15.12.2020.
Odůvodnění:
Obě soutěže proběhly a RM 55 dne 14.12.2020 schválila vítězné uchazeče. Vzhledem k
termínu schválení vítězných uchazečů, vydání rozhodnutí o zakázce, vyzvání uchazečů k
doložení dokladů před podpisem smlouvy a s tím souvisejícím splněním časových lhůt u
podlimitního řízení, vánočních svátků nebylo možné realizovat předání veškerých dokladů k
zakázkám v předpokládaných termínech. Z tohoto důvodu je nyní RM předkládán dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č. 184/2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 56-3240/21
RM schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 184/2020 na službu organizátor a administrátor
veřejných zakázek pro zajištění realizace akce Protipovodňový varovný a informační systém města
Nové Město nad Metují, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152 s úpravou
termínu plnění zakázky do dne 31.01.2021, mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Františkem
Balkem, Pacltova 505, 463 12 Liberec XXV-Vesec, IČO 04208242, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Žádost o zřízení sdruženého sjezdu
Identifikace:
Na město byla doručena žádost pí [osobní údaj odstraněn], zastoupené firmou INS spol. s.r.o.,
o vyjádření města jako vlastníka pozemku p. p. č.709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, k
připojení místní komunikace na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na Výsluní
sdruženým sjezdem přes pozemky 709/19 a 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
V roce 2020 došlo k rozdělení pozemků v dané lokalitě Na Výsluní, nyní tyto nově rozdělené
pozemky (p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují) chce žadatelka
připojit sdruženým sjezdem přes pozemek 705/19 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
žadatelky a přes pozemek města 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ke stávající komunikaci
v ul. na Výsluní.
Vyjádření dotčených útvarů je přílohou tohoto bodu. ORM předkládá RM na výběr ze 2 návrhů
usnesení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - přiklání se k tomu ještě dále jednat + vyjmenoval důvody. Ing. Maur - podpořil
slova Ing. Němečka. Po diskusi nakonec radní hlasovali k usnesení, které vzešlo ze spojení a
úpravy obou 2 původních návrhů usnesení v podobě, jak navrhnul MST.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 56-3241/21
RM neschvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto
bodu, a ukládá ST jednat se žadatelkou o sdružený sjezd v ul. Na Výsluní, pí [osobní údaj
odstraněn], o budoucím využití p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují pro
deklarovanou výstavbu pouze 2 rodinných domů na vyjmenovaných 3 pozemcích. RM ukládá ST k
uvedenému zajistit písemný závazek žadatelky z tohoto jednání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa
Identifikace:
OMM obdrželo od fy Okrasné zahrady Arboristika s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké
Poříčí, žádost o prodloužení termínu 1. etapy realizace Parku Březinky, která zahrnuje
realizaci zpevněných ploch, mlatových cest, z důvodu onemocnění COVID-19 jejich
pracovníků a dodavatele. Žádají o prodloužení termínu dokončení 1. etapy, a to z původního
dne 31.12.2020 na dne 28.02.2021.
Odůvodnění:
Realizace zpevněných ploch je rozpracována a měla být dokončena kolem vánočních svátků,
bohužel z důvodu onemocnění pracovníků to nebylo možné. Realizace nyní bude možné
započít po uschopnění realizačního týmu a s ohledem na klimatické podmínky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní Ing. Dostál v diskusi uvedl důvody svého nesouhlasu s navrhovaným usnesením k
projednávané záležitosti - má praxi v oboru a nepovažuje zde uvedené důvody za dostatečné,
vidí disproporce v datumech - 06.01.2021 žádají o souhlas s tím, že to do dne 31.12.2020
nestihnou. Považuje to za neseriózní a nestandardní postup takto ex post. Bude to navíc
stejné jako u deponie FATA, tzn., že se to nestihne ani v novém schváleném termínu a bude
další žádost. Vedoucí ORM - vysvětlila, proč to tak bylo předloženo - viz onemocnění COVID,
prodloužení mají do konce února a pak již hrozí sankce. Vysvětlila časovou souslednost
žádosti.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 56-3242/21
RM souhlasí s posunem termínu realizace akce „Parku Březinky Nové Město nad Metují I.etapa“ realizace zpevněných cest z původního dne 31.12.2020 na dne 28.02.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 56-3243/21
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují,
I.etapa" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., 549 37
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Žďárky 69, IČO: 27535363, na posun termínu z původního dne 31.12.2020 na dne 28.02.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o doplnění dodatkové tabulky „Mimo
zásobování“ k zákazu vjezdu na účelovou komunikaci v ul. Malecí za provozovnou Bistra
DoKapsy tak, aby mohli dojet k nákladové rampě za provozovnou.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 56-3244/21
RM souhlasí s doplněním dodatkové tabulky „Mimo zásobování“ k zákazu vjezdu na účelovou
komunikaci v ul. Malecí z důvodu umožnění vjezdu k zásobovací rampě provozovny Bistra DoKapsy
a pověřuje OMM zajištěním stanovení a umístěním dodatkové tabulky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost o vyjádření města k žádosti o dodatečné stavební povolení pro Stavební
úpravy střechy domu č. p. 134 v ul. Komenského
Identifikace:
Pan Ing. arch. Stanislav Novotný, Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem,
požádal OMM o vyjádření k PD pro stavební úpravy domu č. p. 134 v ul. Komenského
v Novém Městě nad Metují. Jedná se o vyjádření k dodatečnému povolení již provedených
stavebních úprav střešní konstrukce.
Odůvodnění:
Stavební úpravy střešní konstrukce byly prováděny v roce 2020. Před zahájením stavebních
prací požádal stavebník Odbor majetku města o souhlas se záborem chodníku pro stavbu
lešení z důvodu opravy střešní konstrukce. Během stavby však došlo ke snesení celé
konstrukce střechy včetně dvou věžiček a dále k dalším stavebním úpravám objektu, které
nebyly předem se zástupci města a s ARCH řádně projednány. Dále na tyto stavební úpravy
nebylo vydáno OVRR stavební povolení, jehož podkladem musí být Závazné stanovisko
památkové péče. Z tohoto důvodu bylo OVRR zahájeno řízení o odstranění stavby, ve kterém
stavebník dostal možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné
povolení stavby. Nyní na základě předložené žádosti a podkladů předkládáme k odsouhlasení
návrh vyjádření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda z hlediska rekonstrukce půdních prostor vznikly nové bytové
prostory? ORM - byl tam byt, který se rozšířil - požádali o dodatečné povolení stavby - zjistili
jsme, že PD k dodatečnému povolení nesouhlasí s tím, co je tam nyní uděláno. Je tam více
oken apod., což by měli předložit, co je zrealizováno a zase to neodpovídá. Ing. Němeček teď se to musí vrátit zpět památkářům? ORM - ano, protože to neodpovídá stavebnímu
povolení. OMM - výkresová dokumentace nesedí s provedeným, po odstranění lešení si toho
kolegové všimli a upozornili na tento stav.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 56-3245/21
RM schvaluje vyjádření města Nové Město nad Metují k projektové dokumentaci pro stavební
úpravy domu č. p. 134 v ul. Komenského v Novém Městě nad Metují, kterou vypracoval Ing. arch.
Stanislav Novotný, Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem, ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Úprava chodníku T. G. Masaryka
Identifikace:
OMM předkládá opakovanou žádost p. Ing. Lubomíra Dědka, V Aleji 1603, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 27501850, na úpravu chodníku před bytovým domem p. p. č. 646/1, k.
ú. Nové Město nad Metují. Žádost byla doručena dne 06.01.2021. Navazuje a projednaný bod
v RM 55 čl. 5/6 s tímto přijatým usnesením: "RM souhlasí s úpravou stávající nivelety
chodníku na p.p.č. 2069/20, k.ú. Nové Město nad Metují, dle upraveného výkresu v příloze
tohoto bodu s tím, že nesouhlasí s umístěním čistících zón do plochy chodníku a s umístěním
schodu do prostoru chodníku." Nyní žádá RM o přehodnocení a odsouhlasení vydlážděné
plochy dle jeho návrhu. Jedná se o napojení vstupů do bytového domu na chodníkové těleso
na p. p. č. 2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují. Bude připraven se zúčastnit přímo jednání
RM, aby celou záležitost znovu vysvětlil.
Odůvodnění:
Přílohou jsou stanoviska odborných útvarů z minulé RM 55, projednaná a schválená verze dle
RM 55, nová žádost vč. vyjádření DI NA PČR. Vyjádření OMM k nové žádosti - podélný sklon
bude oproti schválené změně s větším % sklonu a v chodníku jsou opět zmíněny čistící
rohože. Příčný sklon je v pořádku. Dle vyjádření stavebníka došlo k úpravě dispozice v
objektu, kterou nepředložil. Tyto změny bude řešit s OVRR jako změna stavby před
dokončením. O nové žádosti, která je předkládána do RM, je také informován OVRR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl přizván žadatel Ing. Dědek, IČO: 27501850 - příchod ve 14:37 hodin úvodem se omluvil, že před Vánocemi nedodal všechny podklady, které měl dodat. Oslovil
také jednotlivé radní, aby jim vše znovu vysvětlil a ukázal přímo na místě. Pan Kult z
DI PČR mu sdělil, že to vyhovuje, i když je sklon chodníku větší, než ten původní. MST - sdělil
k projednávané záležitosti svůj názor - pokud se sklonem, který navrhuje žadatel, souhlasí
DI PČR, tak souhlasí i on - jediné, co by chtěl, aby svah, který tam bude, byl zhotoven z
protiskluzové dlažby. Ing. Dostál - ukázal další problémy v úseku na prezentovaném obrázku.
Ing. Děděk - nejnižší místo je to stávající, do kterého nezasahovali, pouze se napojili. Když to
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zvedne, hrozí, že tam poteče voda na dům p. [osobní údaj odstraněn]. Neví, jak technicky toto
místo jinak řešit. Ing. Dostál - překvapilo ho vyjádření vedoucího OVRR, že chodník nebyl
předmětem stavebního povolení. ORM - ve stavebním povolení nebyla povolena změna
stávajícího chodníku. Stávající projekt byl odsouhlasen, v samotné realizaci to ale investor
změnil a teď je problém - nyní jsou najednou 3 vstupy zvenku, což nebylo. Mění nám to stav
stávajícího chodníku. Ing. Dědek - ano, o 20 cm. Objekt je usazen v celé délce o 70 cm výše.
OMM - uvedl další problém, tj. čistící rohože - město je do chodníků nepovoluje. Vedoucí
ORM - doplnila, že čistící rohože se vždy dávají dovnitř a nikoliv do chodníku. Okolní investoři
to tak mají běžně. Opět je to v nesouladu se stavebním povolením. Ing. Prouza - požádal o
prezentaci obrázku čistící rohože pro jasnou představu. Radním byl prezentován obrázek
čistící rohože od fy MEA. Dále radní diskutovali o výhodách a nevýhodách čistících rohoží v
chodníku. Po odchodu Ing. Dědka naformuloval MST usnesení ve znění: "RM souhlasí s
úpravou nivelety chodníku na p. p. č. 2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují ve znění nové
žádosti v příloze tohoto bodu s tím, že bude použitý stejný typ dlažby s upraveným
zdrsňujícím povrchem." Hlasováno - 6 pro. Hlasováno bylo také o usnesení ve
znění: "RM souhlasí s umístěním 3 čistících zón do plochy chodníku v ul. T. G. Masaryka na
p. p. č. 2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují". Ing. Němeček a Ing. Dostál nesouhlasí s
čistícími zónami, a to s žádnými. Hlasováno - 3 pro, 3 proti, 0 zdržel se - bez usnesení nebylo přijato. Trvá stávající stav, žádné čistící zóny umístěné do městského chodníku nebyly
odsouhlaseny.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 56-3246/21
RM souhlasí s úpravou nivelety chodníku na p. p. č. 2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění
nové žádosti v příloze tohoto bodu s tím, že bude použitý stejný typ dlažby s upraveným zdrsňujícím
povrchem. Nadále trvá nesouhlas města s umístěním čistících zón do plochy chodníku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6
RM souhlasí s umístěním 3 čistících zón do plochy chodníku v ul. T. G. Masaryka na p. p. č.
2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato

5/7 Žádost o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v KHK
Identifikace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje vyhlásil program 21RRD12 - Podpora JPO zřízených
obcí v Královéhradeckém kraji. Účelem tohoto programu je rozšíření řidičského oprávnění ze
skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy JPO. Žadatel je obec. Podání žádostí o dotaci je
stanoveno do dne 20.01.2021. Alokace 300 tis. Kč. Dotace neinvestiční v rozmezí 10-20 tis.
Kč maximální % podíl dotace na uznatelných výdajích 80 %. Doba realizace projektu
01.01.2021-30.11.2022. Podmínkou programu je: osoby zařazené do projektu k získání
řidičského oprávnění skupiny "C" musí před zahájením projektu být minimálně 1 rok členem
JPO obce a splňovat věk 21 nejdéle v den ukončení projektu. Při finančním vypořádání dotace
je třeba předložit jako povinnou přílohu kopii dokladu osoby zařazené do projektu o
absolvování autoškoly a kopii potvrzení o účasti na odborném kurzu strojníka, které je
absolvováno v určeném vzdělávacím zařízení dle § 34 odst. 1 b) vyhl. č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (v
Královéhradeckém kraji plní tuto funkci Ústřední hasičská škola Bílé Poličany nebo Hasičský
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záchranný sbor Královéhradeckého kraje). Předpokládané výdaje na proškolení cca 16 tis. Kč.
Bude financováno z rozpočtu JSDH (§ 5512 protipožární ochrana).
Odůvodnění:
Velitel hasičů NMNM projevil zájem o proškolení jednoho člena jednotky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 56-3247/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje 21RRD12
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny
„B“ na skupinu „C“ pro 1 člena jednotky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA
Identifikace:
Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují platové tarify pracovníkům v
sociálních službách s platností ode dne 01.01.2021. Platový tarif je určován dle § 5 odst. 2
písmeno b) tohoto nařízení vlády. V souvislosti se změnou tarifu se ředitelce mění příplatek za
vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a náročnosti řídící
práce. Platový výměr bude předán radním k nahlédnutí přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Platové úpravy ředitelů PO přísluší ke schválení RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ seznámil radní s novým platovým výměrem ředitelky MSSS Oáza viz zdrojový dokument
tohoto bodu.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 56-3248/21
RM schvaluje úpravu platu ředitelky Městského střediska sociálních služeb OÁZA ke dni
01.01.2021, ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu. RM pověřuje ST podpisem platového
výměru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/2 Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě
Identifikace:
Společnost BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se
sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek žádá ST o finanční dar na nový babybox,
který je umístěný u budovy Oblastní nemocnice a.s. v Náchodě.
Odůvodnění:
Původní babybox z roku 2009 je již technicky zastaralý a nevyrábějí se ani součástky
potřebné k jeho servisu. Náchodský babybox je v tuto chvíli služebně nejstarším původním
babyboxem.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF nedoporučil žádosti vyhovět, ale zařadit ji k ostatním žádostem, o kterých je
rozhodováno v rámci položky na dotace a dary. V případě schválení nějaké částky to bude
pokryto z Rezervy na dotace a dary města (§ 6409). Ing. Němeček, Mgr. Hylský - navrhli
částku ve stejné výši, a to 10.000 Kč. Ing. Maur - finanční dar by podpořil. Závěrem bylo ještě
doplněno 1 usnesení, a to: "RM schvaluje darovací smlouvu se společností BABYBOX Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104
00 Praha 10, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem." Poté byla
radními obě 2 usnesení odhlasována.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 56-3249/21
RM schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 10.000 Kč společnosti BABYBOX - Ludvík Hess
a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., na nový babybox u budovy Oblastní nemocnice
Náchod a.s. v Náchodě.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OSÚ, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 56-3250/21
RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a BABYBOX - Ludvík Hess a
Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OSÚ, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském - Dodatek
č. II.
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Dodatek č.
II. ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským s termínem jeho platnosti ode dne 11.01.2021 do dne
31.12.2022.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují má od roku 2017 podepsanou Smlouvu o zajištění a naplnění
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
Dodatek upravuje poplatek za autorské odměny a prodloužení smlouvy na období ode dne
11.01.2021 do dne 31.12.2022.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 56-3251/21
RM schvaluje Dodatek č. II. ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským s platností ode dne 11.01.2021 do dne
31.12.2022, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Stanovení ceny svozu KO pro občany a podnikatele na rok 2021
Identifikace:
Vzhledem k nově vysoutěžené smlouvě na likvidaci komunálních odpadů v Novém Městě nad
Metují, je třeba zvážit případné navýšení ceny svozu pro občany a podnikatele zapojené do
odpadového hospodářství obce.
Odůvodnění:
V tabulce "Porovnání množství a cen odpady" je vyčíslen nárůst cen jednotlivých komodit.
Nákladové položky ze schváleném rozpočtu města na rok 2021 jsou zaneseny do tabulky "Vliv
navýšení ceny na doplatek města na OH obce - propočet na 2021 zam". Dle počtu
přihlášených popelnic a kontejnerů k 01.01.2021 je v tabulce proveden výpočet
předpokládaných příjmů obce za "likvidaci odpadů". V příloze "Odpady náklady 2012 - 2020 reálné a dopočet 12/2020" jsou vyčísleny příjmy za svoz odpadových nádob, odměny za
třídění od fy EKOKOM a náklady města z rozpočtu v letech 2012 až 2020. Je třeba zvážit,
vzhledem k výraznému nárůstu ceny za likvidaci komunálních odpadů, zda navýšit či
ponechat stávající sazby za jednotlivé druhy svozu. K tomuto rozhodování jsou připraveny
tabulky v přílohách.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vznesl dotaz Mgr. Hylský - v čem je nejvyšší jednotkový nárůst? OŽP - došlo
k nárůstu množství svozů u separovaného odpadu. Jednotkové ceny jednotlivých komodit dle
nové smlouvy s MP jsou cca v průměru o 10 % vyšší, množství svozů u separovaného
dopadu narostlo o cca 30 %. Mgr. Hylský - lze rozdělit poplatky na občana a za
popelnici? Odpověděl vedoucí OŽP - možnost, kde si platí každý tolik (někomu stačí měsíční,
čtrnáctidenní nebo týdenní) kolik svozů reálně potřebuje, je možná ještě pro rok 2021, od roku
2022 bude nutné sladit formu plateb a možnost volby četnosti v souladu s novým odpadovým
zákonem. Konkrétní možnosti a návrh možností, jak řešit odpadové hospodářství v Novém
Městě nad Metují, bude připraven a po porovnání se systémy, které se chystají v okolních
městech, předložen vedení města. Na další dotaz Ing. Dostála také odpověděl vedoucí OŽP snažíme se najít model, který by vydané metodice vyhovoval. Ing. Němeček - v Novém Městě
nad Metují oproti jiným městům platíme velmi málo - za 3 roky město nezdražilo - svozy
chceme četnější, protože nechceme mít u kontejnerů nepořádek. Závěrem diskuse radní
hlasovali o 20% zvýšení cen - 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Ing. Maur již nebyl na jednání RM
přítomen - odchod z jednání v 15:55 hodin.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 56-3252/21
RM rozhodla o navýšení cen za svozy komunálního odpadu pro občany a podnikatele na "území
Nového Města nad Metují" o 20 % z cen platných pro rok 2020. Firmy - týdenní popelnice - 3.200
Kč, kombinovaná popelnice 2.780 Kč, čtrnáctidenní popelnice 1.760 Kč, týdenní kontejner 19.280
Kč. Občané - týdenní popelnice - 2.800 Kč, kombinovaná popelnice 2.430 Kč, čtrnáctidenní
popelnice 1.560 Kč, měsíční popelnice 850 Kč, týdenní kontejner 17.730 Kč, čtrnáctidenní
kontejner 8.880 Kč, jednorázový svoz SKO (pytel) 60 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/3 Zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020
Identifikace:
RM je předložen zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál informoval jako předseda KŽP o tom, že hlavní závěr z KŽP bylo posunout do
jednání a realizace studii na Jiráskovy sady. Dále nedále KŽP podporuje zachování nového
stanoviště na kontejnery se tříděným odpadem v lokalitě nad Stopem. Za sebe ještě zmiňuje
zájem o to, aby byla příslušnými odbornými útvary více využívána aplikace "Stromy pod
kontrolou", nyní to nepovažuje za dostatečné.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 56-3253/21
RM bere na vědomí zápis z 13. zasedání Komise životního prostředí ze dne 23.11.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
V článku "Diskuse" neměli radní žádné podněty ani připomínky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Konec jednání RM 56 v 16:38 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 56 vyhotoven dne:

15. ledna 2020

Zápis z RM 56 vypraven dne:

15. ledna 2020

Zápis z RM 56 zveřejněn dne:

15. ledna 2020
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