Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 29 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 02.12.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

19:53

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

19:53

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

19:53

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

19:27

Částečná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

19:53

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

19:53

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

19:53

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

19:53

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

19:53

Plná

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

Mgr. Vladimír Milt
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Pavla Smolová
Iveta Habrová
Miluše Šulcová
Ing. Libor Pozděna
Ing. Simona Vojnarová
Petr Tichý
Mgr. A. Vít Lukas
Bc. Zdeněk Krákora
Ing. Vratislav Fröde

Zapisovatelka

ředitel „ZŠ Komenského“
ředitelka „MŠ a ZŠ Krčín“
ředitelka „ZŠ Malecí“
referent OŠKS (OF)
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí OMM
vedoucí ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)
ARCH (ORM, OMM)
ředitel MK
kontrolor-interní auditor (ÚKIA)

13:08
13:08
13:08
13:08 - 13:45
13:50
13:53
14:30
14:35
16:15
16:35 - 16:50
18:12

Simona Hoffmannová

_____________________
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13:45
13:45
13:45
18:12 - 19:00
14:29
18:12
18:12
15:05
18:02
17:35 - 17:40
18:44

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

ZÁPIS Z PORADY
RM 29 ze dne 02.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.12.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Pronájem pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v ul. Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Malá
Strážnice a 1. máje v k. ú. Krčín

2/3

Pozemky p. p. č. 589/1 a p. p. č. 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/4

Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na stp. č. 686 vše v k. ú. Krčín

2/5

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

2/6

Odborný posudek smrku pichlavého GLAUCA ul. V Aleji 839 Nové Město nad Metují

3.

Rozvoj

3/1

ČEZ Distribuce, a. s. - připojení nového odběrného místa

3/2

Dopravní značení parkovacích míst u podjezdu na Žižkově náměstí

3/3

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - VO, MR v ul. Na Hradčanech

3/4

Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě - Malecí

3/5

Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. U Zvonice

3/6

Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Českých legií

3/7

Smlouva o právu provést stavbu vodovodu a kanalizace v ul. Rezecká

3/8

Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019

3/9

Dodatek č. 1 SOD 207/2019 - VZT tělocvičny Malecí

3/10

Žádost o souhlas se záměrem stavby 2 sjezdů

3/11

Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací

3/12

Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací

3/13

Dodatek č. 4 k SOD na Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská

3/14

Zápis z 8. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.11.2019

3/15

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
pro rok 2020

3/16

Smlouva o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace - "Rekonstrukce silnice
II/285"
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3/17

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/18

Objednání dopravního posouzení k areálu LAM

3/19

Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci

3/20

Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní

3/21

Veřejná zakázka - „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - západní část“

3/22

Novostavba bezbariérového bydlení na p. p. č. 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost
o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí, souhlas s připojením sjezdu na místní komunikace,
souhlas s umístěním přípojek kanalizace SEK, STL plynovodu na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové
Město nad Metují

3/23

RO - oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října

3/24

Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách

3/25

Vyjádření k novostavbě RD v lokalitě ÚS Dubinky

3/26

Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova

3/27

Realizace spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova

3/28

Seminář pro zastupitele - areál bývalých kasáren

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.10.2019

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Žádost o zahrnutí akce do plánu investic

4/4

Pronájem prostor pro podnikání č. p. 201

4/5

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků a o nájmu
movitých věcí

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Hodnocení školního roku 2018/2019 v základních školách

5/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Komenského

5/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ a MŠ Krčín

5/4

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Malecí

5/5

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Mezinárodní spolupráce

5/6

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Akce pro děti

5/7

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
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5/8

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"

5/9

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"

5/10

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"

5/11

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"

5/12

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MKN

5/13

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MMUZ

5/14

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MSSS Oáza

5/15

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Krčín

5/16

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 06.11.2019

5/17

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ a MŠ Krčín“ ze dne 11.11.2019

5/18

Aktualizace Pravidel pro vyhodnocování sportovců města

5/19

Aktualizace Zásad pro výpočet dotace sportovním klubům

5/20

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

5/21

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

5/22

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

5/23

Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/24

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/25

Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/26

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/27

Žádost o souhlas s přijetím daru "ZŠ Malecí"

5/28

Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020

5/29

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"

5/30

Žádost o změnu odpisového plánu - „MŠ Rašínova“

5/31

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Komenského"

5/32

Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek

5/33

Žádost Škoda 110R Coupé Clubu o povolení akce

6.

Finance

6/1

25 balonů nad Rozkoší - žádost o podporu

6/2

Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy
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6/3

Rozpočtová opatření 2019

6/4

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019

6/5

Členské příspěvky, dary a rezervy 2020

6/6

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020

6/7

Sportovní klub - dotace

6/8

TJ Spartak - dotace

6/9

Vyřazení majetku

6/10

Změna OZV o místních poplatcích

6/11

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

6/12

Protipožární ochrana (§ 5512) - RO

7.

Různé

7/1

BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2020

7/2

Dohoda o centralizovaném zadávaní, KIVS, MVČR

7/3

Zápis č. 5 Komise rozmisťovací ze dne 11.11.2019

7/4

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

7/5

Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2020

7/6

ZM 10 dne 12.12.2019 - program

7/7

Zajištění dodávek tepla pro PO na rok 2020

7/8

E-mail SMO ČR - Výzva - "DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU
ZÁKONU"

7/9

Žádost ředitele MK o vyřešení havarijního stavu v Kině 70 - problémy s projektorem

7/10

Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne 02.12.2019

8.

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

13:00 - 13:05
13:45 - 15:00
15:20 - 18:10
15:00 - 15:20
13:05 - 13:45
19:00 - 19:20
19:20 - 19:35
19:35 - 19:50

18:10 - 19:00

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o zařazení 2 bodů až přímo do zasedání RM 29 - viz body 7/9 a 7/10. Podněty
k nim byly doručeny až v den jednání RM 29.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 29-1587/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 29:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.12.2019

2.
2/1
2/2

2/6

Majetkoprávní úkony
Pronájem pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v ul. Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Malá
Strážnice a 1. máje v k. ú. Krčín
Pozemky p. p. č. 589/1 a p. p. č. 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na stp. č. 686 vše v k. ú. Krčín
Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s.
Odborný posudek smrku pichlavého GLAUCA ul. V Aleji 839 Nové Město nad Metují

3.
3/1
3/2
3/3

Rozvoj
ČEZ Distribuce, a. s. - připojení nového odběrného místa
Dopravní značení parkovacích míst u podjezdu na Žižkově náměstí
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - VO, MR v ul. Na Hradčanech

2/3
2/4
2/5
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3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22

3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28

Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě - Malecí
Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. U Zvonice
Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Českých legií
Smlouva o právu provést stavbu vodovodu a kanalizace v ul. Rezecká
Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019
Dodatek č. 1 SOD 207/2019 - VZT tělocvičny Malecí
Žádost o souhlas se záměrem stavby 2 sjezdů
Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací
Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací
Dodatek č. 4 k SOD na Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská
Zápis z 8. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.11.2019
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
pro rok 2020
Smlouva o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace - "Rekonstrukce
silnice II/285"
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Objednání dopravního posouzení k areálu LAM
Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci
Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní
Veřejná zakázka - „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - západní část“
Novostavba bezbariérového bydlení na p. p. č. 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost
o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí, souhlas s připojením sjezdu na místní
komunikace, souhlas s umístěním přípojek kanalizace SEK, STL plynovodu na p. p. č.
619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují
RO - oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října
Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách
Vyjádření k novostavbě RD v lokalitě ÚS Dubinky
Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Realizace spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova
Seminář pro zastupitele - areál bývalých kasáren

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

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.10.2019
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Žádost o zahrnutí akce do plánu investic
Pronájem prostor pro podnikání č. p. 201
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků
a o nájmu movitých věcí

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13

Školství, kultura a sport
Hodnocení školního roku 2018/2019 v základních školách
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Komenského
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ a MŠ Krčín
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Malecí
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Mezinárodní spolupráce
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Akce pro děti
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MKN
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MMUZ
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5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/23
5/24
5/25
5/26
5/27
5/28
5/29
5/30
5/31
5/32
5/33

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MSSS Oáza
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Krčín
Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 06.11.2019
Zápis z jednání ŠR při „ZŠ a MŠ Krčín“ ze dne 11.11.2019
Aktualizace Pravidel pro vyhodnocování sportovců města
Aktualizace Zásad pro výpočet dotace sportovním klubům
Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost o souhlas s přijetím daru "ZŠ Malecí"
Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Žádost o změnu odpisového plánu - „MŠ Rašínova“
Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Komenského"
Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek
Žádost Škoda 110R Coupé Clubu o povolení akce

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

Finance
25 balonů nad Rozkoší - žádost o podporu
Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy
Rozpočtová opatření 2019
Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019
Členské příspěvky, dary a rezervy 2020
Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020
Sportovní klub - dotace
TJ Spartak - dotace
Vyřazení majetku
Změna OZV o místních poplatcích
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Protipožární ochrana (§ 5512) - RO

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

Různé
BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2020
Dohoda o centralizovaném zadávaní, KIVS, MVČR
Zápis č. 5 Komise rozmisťovací ze dne 11.11.2019
Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2020
ZM 10 dne 12.12.2019 - program
Zajištění dodávek tepla pro PO na rok 2020
E-mail SMO ČR - Výzva - "DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU
STAVEBNÍMU ZÁKONU"
Vyřešení havarijního stavu v Kině 70 - problémy s projekcí
Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne 02.12.2019

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.12.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 29 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 29-1588/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Pronájem pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují byl určen dle usnesení č. ZM 6-166/19 a č. ZM 6-167/19 ke směně
pozemků za pozemky potřebné pro cyklochodník od mostu u Ammannu do Vrchovin. ZM bylo
dne 14.11.2019 seznámeno s tím, že směňující po dlouhých jednáních směnnou smlouvu s
městem bezdůvodně neuzavřeli. Pozemek je oplocen a byl užíván jako zahrada, jeho údržbu
město nezajišťuje. Přístup na pozemek je zajištěn věcným břemenem spočívajícím v právu
průchodu budovou č. p. 382 a po pozemku stp. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují měl být dle
usnesení č. ZM 6-166/19 a č. ZM 6-167/19 předmětem směnných smluv, kterými měl být
získán pozemek pro výstavbu cyklochodníku od mostu u Ammannu do Vrchovin a schválené
směnné smlouvy nebyly bez udání adekvátního důvodu uzavřeny, předkládá OMM v příloze k
tomuto bodu návrh na zveřejnění záměru města pozemek města p. p. č. 304/2 pronajmout.
ZM 9 dne 14.11.2019 bylo seznámeno s tím, že směnné smlouvy uzavřeny nebyly.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST - úvodem vysvětlil radním problematiku historie procesu směny pozemků - uvedl, že
směňující dlouhodobě nereagují ani na písemné žádosti doručené na doručenku, kde město
opakovaně žádalo o jejich vyjádření ke směně, kterou již ZM schválilo. Dotaz p. Jarolímek - v
případě uzavření nájemní smlouvy, jaká bude výpovědní lhůta? OMP - dle obvyklých
podmínek 3 měsíce. K projednávané záležitosti diskutovali všichni radní. Ing. Maur, MBA dotaz k deponii. Poté odsouhlaseno navržené usnesení.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 29-1589/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to dle návrhu předloženého v příloze
k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v ul. Bratří Čapků, Husitská,
Nábřežní, Malá Strážnice a 1. máje v k. ú. Krčín
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-2005957/VB/01, Nové Město n. M., Na Strážnici nn rekonstrukce, v celkové
délce 1040,42 m (cca 622 m²) v pozemcích v majetku města p. p. č. 674/11, 710/4, 710/33,
710/32, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, 645/34, 710/45, 710/46, st. p. č. 13 a st. p. č. 184 v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují v ulicích Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Malá Strážnice
a 1. máje. Nadzemní venkovní vedení bylo uloženo v zemi.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena, dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč za 1 m² pozemku zatíženého věcným břemenem. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu byla schválena usnesením č. RM 36415598/17. Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 29-1590/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005957/VB/01,
Nové Město n. M., Na Strážnici nn rekonstrukce se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, k pozemkům v majetku města p. p. č. 674/11,
710/4, 710/33, 710/32, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, 645/34, 710/45, 710/46, st. p. č. 13 a st. p. č.
184 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 622,41 m² dle GP č. 891-11/2018, za
cenu 200 Kč/m² pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši, tj. celkem 124.482
Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Pozemky p. p. č. 589/1 a p. p. č. 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 22 uložila OMM zajistit znalecký posudek na oddělený pozemek p. p. č. 589/1 o výměře 5
065 m2, trvalý travní porost (ZPF) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka,
vedle nového OC. Nový znalecký posudek ze dne 01.11.2019 a znalecký posudek z doby
před rozdělením pozemku ze dne 06.06.2017 jsou v příloze k tomuto bodu. Dne 04.11.2019
požádal p. [osobní údaj odstraněn], o koupi pozemku p. p. č. 589/1 a 589/2 v k. ú. Nové Město
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nad Metují. Realitní kancelář REGION REAL MAX, s. r. o., Jiráskovo náměstí 1486, 280 02
Kolín V, na základě projeveného zájmu města o případnou směnu pozemku p. p. č. 589/1 za
pozemky p. p. č. 446/8, 446/14 a č. 446/15 vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, které
patří společnosti Tesco Stores ČR a. s., nabídla městu zprostředkování prodeje p. p. č. 589/1
a případně následnou koupi pozemků p. p. č. 446/8, 446/14 a č. 446/15 za podmínek
uvedených ve vyjádření realitního makléře v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
O pozemek p. p. č. 589/1 a p. p. č. 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují projevilo zájem již
několik zájemců. Písemnou žádost podal zatím jeden. Rozdíl v ceně dle znaleckých posudků
vznikl dle našeho názoru na základě rozdílných zdrojů vstupních podkladů. Znalecký posudek
ze dne 06.06.2017 vycházel z uskutečněných prodejů z let 2016-2017 v daném místě.
Znalecký posudek ze dne 01.11.2019 vycházel z momentálních nabídek z majetku města
Trutnov a 2 realitních kanceláří na obdobné pozemky mimo Nové Město nad Metují. Při
zprostředkování prodeje pozemku realitní kanceláří město bude muset zaplatit provizi, což je v
rozporu se zákonem o obcích, zejména se zásadou hospodárnosti. PRAV takový postup
nedoporučuje. Dalším důvodem pro odmítnutí nabídky realitní kanceláře je, že město by
nemohlo zcela svobodně vybírat kupujícího dle záměrů zájemců. V současné době je
pozemek p. p. 589/1 a p. p. č. 589/2 z části propachtován k zemědělskému užívání a z části
ve výpůjčce Czech Retail Project Gama k. s. a je na něm vysázená řada stromů v rámci
výstavby OC. OMP doporučuje ponechat pozemek jako rezervu pro případné směny nebo
zajímavý záměr, protože se zatím nachází na konci souvislé městské zástavby a město k jeho
prodeji ani jinému nakládání s ním nic nenutí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi, které se zúčastnili všichni přítomní, bylo konstatováno, že zajišťování
případného prodeje přes realitní kancelář město nevyužije. Dále bylo diskutováno o tom,
jakému záměru by město dalo na těchto pozemcích přednost, jaká by měla být minimální cena
za m2 pozemku, jaké budou přístupy na pozemek, co se zbytkovým pozemkem. U něj bylo
vysvětleno, že to bude prostor pro veřejnou zeleň. ST formuloval doplnění navrženého
usnesení - bylo schváleno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 29-1592/19
RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č. 589/1 o výměře
5065 m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka za minimální cenu 1.450 Kč/m2
k zastavění podle platného územního plánu s tím, že zájemce v nabídce, mimo obvyklých údajů,
nabídne cenu za m2, uvede záměr, termín dokončení záměru a další informace ke svému záměru.
K tomu budou zároveň předložena stanoviska zainteresovaných odborných útvarů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 29-1591/19
RM nesouhlasí s nabídkou realitní kanceláře na zprostředkování prodeje pozemku p. p. č. 589/1 o
výměře 5065 m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka a projednání následné
koupě pozemků p. p. č. 446/8, 446/14 a č. 446/15 vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují od
společnosti Tesco Stores ČR a. s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na stp. č. 686 vše v k. ú. Krčín
Identifikace:
Dle GP, který byl vyhotoven po rekonstrukci chodníku v ul. 1. máje, pořízené z dotace od
SFDI, bylo zjištěno, že část chodníku o výměře 5 m2 pozemku se nachází na části pozemku
stp. č. 47 v k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví SG PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré
Město, 11000 Praha 1. Dle návrhu dosud v KN nezapsaného GP byly části pozemků pod
chodníkem odděleny 2 samostatnými pozemky označenými parcelami p. p. č. 1160 a p. p. č.
1161 v k. ú. Krčín. Město Nové Město nad Metují má v místě na pozemku st. p. č. 686 o
výměře 17 m2 stavbu, kterou nepotřebuje a nemá k ní žádný přístup. Navrhujeme zveřejnit
záměr směnit pozemky p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 v k. ú. Krčín za nepotřebnou a
nepřístupnou stavbu v majetku města na pozemku stp. č. 686 v k. ú. Krčín, zapsanou na LV č.
10001 pro KHK, KP Náchod.
Odůvodnění:
Město potřebuje vypořádat pozemky pod stavbou chodníku v ul. 1. máje z důvodu předložení
ZVA poskytovateli dotace, kterým je SFDI. Stavba na pozemku stp. č. 686 nemá pro město
žádný význam, protože k ní není žádný přístup a nedá se nijak využít.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání: Vedoucí OMP krátce okomentovala. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 29-1593/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit v k. ú. Krčín pozemky p. p. č. 1160 o výměře 4 m2 a
p. p. č. 1161 o výměře 1 m2, oddělené GP č. 887-177/2018 z pozemku stp. č. 47 ve vlastnictví SG
PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, za nepotřebnou a nepřístupnou
stavbu města na pozemku stp. č. 686 o výměře 17 m2, ve vlastnictví města dle záměru v příloze k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s.
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01
Náchod (dále jen "společnost"), navrhuje městu Nové Město nad Metují (dále jen "město")
narovnání dosud nevypořádaných majetkových vztahů k nemovitostem: pozemkům p. p. č.
861/3, 681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a stp. č. 728 vč. stavby bez č.
p. nebo ev. č. v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, ve vlastnictví města,
zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Představenstvo
společnosti na jednání dne 31.10.2019 odsouhlasilo postup majetkového vypořádání
nemovitostí zatížených veřejnou technickou infrastrukturou. Dle návrhu společnosti by město
uvedené nemovitosti vložilo do základního kapitálu společnosti a na základě vypracovaného
znaleckého posudku by byl společností městu vydán odpovídající počet ks akcií. Důvodem
žádosti je snaha dořešit a napravit majetkové vztahy k pozemkům, které slouží pro veřejnou
službu spočívající v dodávce pitné vody a v odvádění a čištění vod odpadních na části území
bývalého okresu Náchod a nemohly být předmětem privatizace nebo byly historickým
majetkem města.
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Odůvodnění:
Dle vyjádření OF je město v současnosti držitelem 176888 ks akcí společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s. Vzhledem k počtu akcií má město v současnosti maximální hlasovací
práva, která jsou omezena podílem 20 %. V roce 2018 došlo ke změně formy akcií na akcie
zaknihované s povinností jejich vedení na majetkovém účtu u některého obchodníka
s cennými papíry. Nevýhodou této skutečnosti je poměrně vysoký poplatek spojený se
správou u akcií, které nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., v této souvislosti v současnosti vyplácí dividendu ve výši 1 Kč na 1 akcii, která
je zatížena srážkovou daní. Dividenda v roce 2019 činila po zdanění částku 150.355 Kč.
V březnu Komerční banka, kde město mělo vedený portfoliový účet, zřídila finančně
výhodnější Custody účet na který byly akcie převedeny. Aktuální poplatky za vedení akcií činí
5.188,40 Kč/měsíc, tedy 62.260,80 Kč/rok. Díky vyplácení dividendy je tedy v současnosti
držení akcií ziskové, nicméně vzhledem k riziku, že v některých letech může být hospodaření
ztrátové nebo vzhledem k výši zisku nebude dividenda proplácena, OF upřednostňuje přímý
prodej majetku žadateli. V případě odsouhlasení vkladu majetku navrhovaného společností
OF doporučuje, aby znalecké posudky a veškeré administrativní poplatky spojené s převodem
byly v režii společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. OMM a OŽP nemají námitky.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Stručný komentář podal radním ST jako člen představenstva VaK(u). Navázala diskuse, která
se mj. týkala toho, že město sice za pozemky získá akcie, ale žádný finanční prospěch z toho
mít nebude. Pozemky jsou ale pro město nevyužitelné, protože jsou historicky součástí areálů
a staveb VaK(u). Po delší diskusi přítomných doporučeno ZM ke schválení těsnou většinou
radních.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 29-1594/19
RM doporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3,
681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a stp. č. 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev.
č. v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do jejího základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného
znaleckým posudek do majetku města s podmínkou, že zvýšení základního kapitálu schválí valná
hromada společnosti, a s podmínkou, že znalecké posudky a veškeré administrativní poplatky
budou v režii společnosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Odborný posudek smrku pichlavého GLAUCA ul. V Aleji 839 Nové Město nad Metují
Identifikace:
Usnesením č. RM 24-1334/19 byl zadán TS úkol zajistit odborné posouzení smrku pichlavého,
rostoucího mimo les, v ul. V Aleji 839 na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Dle Znaleckého posudku č. 253 - 3 435/19 vypracovaného dne 10.11.2019 Ing. Jaroslavem
Kolaříkem Ph.D., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, bylo konstatováno, že se jedná o mladý
strom dorůstající rozměrů dospělého jedince, na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný,
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vitalita výborná až mírně snížená, bez zjištění symptomů narušení statických poměrů.
Doporučena redukce ve směru k objektu.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - vznesl dotaz, zda se byl odborný znalec z Rosic (u Brna) podívat na posuzovaný
strom přímo na místě, než zpracoval znalecký posudek. TAJ se telefonicky spojil s vedoucím
TS, který mu potvrdil, že samozřejmě ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 29-1595/19
RM neschvaluje kácení smrku pichlavého, rostoucího mimo les, v ul. V Aleji 839 na p. p. č. 794/2 v
k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že dle Znaleckého posudku č. 253 - 3 435/19 vypracovaného dne
10.11.2019 Ing. Jaroslavem Kolaříkem Ph.D., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, se jedná o mladý
strom dorůstající rozměrů dospělého jedince, na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný, vitalita
výborná až mírně snížená, bez zjištění symptomů narušení statických poměrů. Je pouze
doporučena redukce větvení ve směru k objektu.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 ČEZ Distribuce, a. s. - připojení nového odběrného místa
Identifikace:
Na základě žádosti OMM na zřízení nového odběrného elektrického zařízení na adrese
Nerudova 142, Nové Město nad Metují, pro připojení nového parkovacího automatu na
parkovišti v ul. Nerudova byla městu doručena společností ČEZ Distribuce, a. s. smlouva o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN), zajišťující nové připojení odběrného zařízení za podíl na nákladech na připojení 2.000
Kč. Na základě této smlouvy je možné realizovat připojení parkovacího automatu z objektu č.
p. 142, ul. Nerudova ve vlastnictví města Nového Města nad Metují.
Odůvodnění:
Podepsání smlouvy o připojení nového odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
se společností ČEZ Distribuce, a. s., je nezbytné pro připojení nového parkovacího automatu
na parkoviště v ul. Nerudova.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 29-1596/19
RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s číslem: 19_SOP_01_4121589184 a adresou odběrného místa:
Nerudova 142, Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Pomokly, 405 02 Děčín, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Dopravní značení parkovacích míst u podjezdu na Žižkově náměstí
Identifikace:
PVO 294 usnesením č. PVO 294-17680/19 ze dne 15.10.2019 uložila OMM posoudit žádost
OV Krčín na provedení vodorovného dopravního značení parkovacích stání u č. p. 64 u
podjezdu na Žižkově náměstí. OMM konzultovalo provedení s projektantem stavby. Projektant
jeho provedení nedoporučuje.
Odůvodnění:
Na odstavné ploše u viaduktu není možné povolit kolmé ani šikmé parkovací stání, vozidla by
vyjížděla do jízdního pruhu frekventované komunikace. Je možné pouze vyznačit maximálně 2
podélná stání, pokud by je dopravní inspektorát povolil. Je nutné rovněž zachovat rozhledové
poměry při výjezdu z komunikace od sokolovny. Na ploše, na které není oficiálně parkování
vyznačeno, se vejde vozidel více. ORM nedoporučuje provedení vodorovného dopravního
značení parkovacích stání na této ploše. OMM bude informovat v tomto smyslu předsedu OV
Krčín.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 29-1597/19
RM bere na vědomí informaci o tom, že vodorovné dopravní značení parkovacích stání na ploše u
č. p. 64 u podjezdu na Žižkově náměstí není vhodné provést a souhlasí s tímto postupem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - VO, MR v ul. Na Hradčanech
Identifikace:
RM 27 usnesením č. RM 27-1553/19 ze dne 18.11.2019 schválila vícepráce na slavnostním
osvětlení skal, které je součástí akce „Rekonstrukce VO a MR v ul. Na Hradčanech, v celkové
výši 60.370 Kč vč. DPH. Dodavatel stavby ERMO s.r.o., IČO: 00272876, nyní předložil méněpráce v celkové výši 153.966 Kč vč. DPH. Celkový rozdíl víceprací a méněprací činí 93.596
Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na vícepráce na
slavnostním osvětlení skal a méněpráce na neprovedených výkopových pracích a prodloužení
termínu na dodávku slavnostního osvětlení skal do dne 28.02.2020.
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Odůvodnění:
Méněpráce představují odpočet ceny za výkopové práce v místech, kde se VO a MR
přikládalo do výkopu ČEZ distribuce a.s. Dodávku slavnostního osvětlení skal není možné
zajistit do dne 09.12.2019 z důvodů dlouhých objednacích lhůt výrobce. ORM doporučuje
schválení dodatku č. 4 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 29-1598/19
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce VO a MR v ul. Na
Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností ERMO s.r.o., IČO: 00272876, na
vícepráce na slavnostním osvětlení skal a méněpráce na neprovedených výkopových pracích
v celkové výši 93.596 Kč vč. DPH a prodloužení termínu na dodávku slavnostního osvětlení skal do
dne 28.02.2020, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě - Malecí
Identifikace:
OMM obdrželo žádost firmy N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405 o
prodloužení termínu dokončení pokládky optické sítě města z původně stanoveného
31.12.2019 na 31.12.2020. Z důvodu probíhajícího územního řízení stavby „FTTx_NMNM005_Malecí, k. ú. Nové Město nad Metují“ firmy N_SYS s.r.o. v rámci které má být přikládána
chránička města.
Odůvodnění:
Viz vyjádření OMM a OVRR v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM vysvětlila důvody, proč je nutné prodloužit termín souhlasu města k pokládce
optické sítě.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 29-1599/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Pokládka optické sítě Malecí - ZŠ Malecí Dětské hřiště“ uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89,
542 32 Úpice, IČO: 25254405, kterým se prodlužuje termín dokončení díla ze dne 31.12.2019 na
dne 31.10.2020, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. U Zvonice
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o prodloužení povolení vyhrazeného
parkovacího stání pro ZTP v ul. U Zvonice na parkovišti před č. p. 315 na p. p. č. 368/2, k. ú.
Krčín, které má momentálně povolené do dne 31.12.2019.
Odůvodnění: Stanovisko OSV a dalších odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 29-1600/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM souhlasí s prodloužením povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro p. [osobní údaj odstraněn] v ulici U Zvonice na parkovišti před bytovým domem č. p.
315 na p. p. č. 368/2, k. ú. Krčín. Žadatel si zajistí změny, údržbu a případně likvidaci svislého
dopravního značení na vlastní náklady. Povolení se žadateli p. [osobní údaj odstraněn] vydává na
dobu určitou v délce trvání 2 let ode dne 01.01.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Českých legií
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], o znovu
povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce postiženou v ul. Českých legií před
bytovým domem č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. V daném místě
jsou 2 vyhrazená parkovací místa pro držitele ZTP.
Odůvodnění:
Stanovisko OSV a dalších odborných útvarů v samostatných přílohách. Pravidla při zřízení
vyhrazeného
parkovacího
místa
jsou
uveřejněna
na:
http://www.novemestonm.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/zrizeni-vyhrazeneho-parkovaciho-mista/
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - žadatelé jsou sourozenci, proč tedy žádají o 2 parkovací místa? OMM a TAJ vysvětlili. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 29-1601/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM souhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stáním pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] v ulici Českých legií před
bytovým domem č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí
obnovení dopravního stanovení pro toto vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a
případně likvidaci svislého dopravního značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadatelce pí
[osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let, a to od doložení platného
průkazu ZTP a vydání dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 Smlouva o právu provést stavbu vodovodu a kanalizace v ul. Rezecká
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., IČO: 48172928, bude realizovat v roce
2020 stavbu „Vodovod a splašková kanalizace ul. Rezecká“ na p. p. č. 2118 a 182/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují. ORM předkládá ke schválení smlouvu o právu provést stavbu
vodovodu a splaškové kanalizace v ul. Rezecká mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Odůvodnění:
Smlouva o právu provést stavbu je zároveň souhlasem města se stavbou pro povolovací
stavební řízení. V rozpočtu města je plánována akce rekonstrukce živičného krytu v ul.
Rezecká po realizaci kanalizace a vodovodu. Z důvodu značného narušení původního
povrchu pokládkou kanalizace a vodovodu bude město projednávat finanční spoluúčast
VaK(u) na pokládce živičného krytu. Do SOPPS byly zapracovány podmínky ORM. ORM
doporučuje SOPPS schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 29-1602/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovod a splašková kanalizace ul. Rezecká, Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., IČO: 48172928, na p. p. č. 2018 a 182/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů ke dni 26.11.2019 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 29-1603/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.11.2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/9 Dodatek č. 1 SOD 207/2019 - VZT tělocvičny Malecí
Identifikace:
Dne 14.10.2019 byla uzavřena s vybraným dodavatelem fy Zdeněk Krch, IČO 49696785
smlouva o dílo č. 207/2019 na dodávku a instalaci vzduchotechnických jednotek
v tělocvičnách "ZŠ Malecí" v rámci akce Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ
Malecí, spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Dodavatel nyní předložil
vícepráce (doplnění izolace na přívodním potrubí a elektropráce spojené s odvodem
kondenzátu 8.302 Kč) a méněpráce (odvod kondenzátu -5.300 Kč, neprovedená montáž a
demontáž kazetového podhledu -13.800 Kč, nerealizace překládky potrubí topné vody -2.700
Kč) v částkách bez DPH. Celkem došlo ke snížení ceny díla o 13.498 Kč a cena díla činí
1.330.887 Kč bez DPH. Nyní je RM předkládán ke schválení dodatek č. 1 SOD ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
V průběhu realizace se zástupci smluvních stran dohodli na provedení víceprací: doplnění
izolace na přívodním potrubí, elektropráce spojené s odvodem kondenzátu a méněprací: jiné
řešení odvodu kondenzátu, neprovedená montáž a demontáž kazetového podhledu,
nerealizace překládky potrubí topné vody. OSN doporučuje schválení dodatku č. 1 SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - připomněl problém s instalací rekuperace, která omezila osvětlení tělocvičny.
ST a OSN - proběhne jednání na místě a bude přijato případné opatření.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 29-1604/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 207/2019 na akci "Nucené odvětrávání tělocvičen
s rekuperací v ZŠ Malecí" na vícepráce a méněpráce v celkové výši -13.498 Kč bez DPH mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 Chodov, IČO: 49696785, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Žádost o souhlas se záměrem stavby 2 sjezdů
Identifikace:
OMM obdrželo žádost pana [osobní údaj odstraněn] v zastoupení paní [osobní údaj
odstraněn] o vyjádření k souhlasu se zřízením 2 sjezdů z p. p. č. 488/1, k. ú. Nové Město nad
Metují. Jeden sjezd je navrhnut do ul. Smetanova a druhý do ul. Zborovská. Dva sjezdy jsou
navrženy z důvodu záměru rozdělit danou parcelu na 3 menší parcely.
Odůvodnění:
viz Stanoviska odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - v mapkách se úplně nezorientoval, proto dal "jednat" - požádal o vysvětlení,
kde to přesně je. Vedoucí OMM - ukázal podrobnosti na prezentovaných přílohách. Vedoucí
ORM na další dotaz (p. Jarolímka) vysvětlila, že ve vyjádření máme, že chceme zkrátit zásah
do veřejné zeleně z 11 m na 3 m.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 29-1605/19
RM souhlasí se záměrem vybudovat 2 sjezdy - do ul. Smetanova a do ul. Zborovská z p. p. č.
488/1, k. ú. Nové Město nad Metují, za předpokladu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření k
záměru zřízení sjezdů ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení Nařízení č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích
místních komunikací na území města Nové Město nad Metují, kterým bude s účinností ode
dne 01.01.2020 nahrazeno Nařízení č. 5/2016. Nové nařízení je vydáváno v souvislosti se
zavedením nové placené parkovací plochy v ul. Nerudova.
Odůvodnění:
OMM - pro zavedení nového placeného stání na místní komunikaci bylo nezbytné provést
aktualizaci stávajícího nařízení města. Pro přehlednost bylo zpracováno nařízení nové. Toto
nařízení bylo konzultováno s PRAV i KÚ.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 29-1606/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM vydává Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové Město nad Metují, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací
Identifikace:
Ke schválení je předkládán Ceník, kterým budou stanoveny ceny za stání silničních
motorových vozidel na úsecích místních komunikací vymezených v Nařízení č. 2/2019.
Odůvodnění:
V návaznosti na vydání Nařízení č. 2/2019, které bylo schváleno v bodě 3/11 této RM, je třeba
stanovit ceny za stání silničních motorových vozidel na úsecích místních komunikací, které
budou na základě vydaného nařízení města zpoplatněny. Dle konzultací s KÚ se jedná o
samostatný dokument, který je RM ke schválení předkládán v samostatném bodu. Doplnění
bylo zpracováno dle cen schválených ve stávajícím ceníku, který bude tímto novým ceníkem
nahrazen.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 29-1607/19
RM schvaluje Ceník placeného stání na úsecích místních komunikací na území města Nové Město
nad Metují, vymezených Nařízením č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové Město nad Metují, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Dodatek č. 4 k SOD na Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská
Identifikace:
Na základě koordinační schůzky se zhotovitelem před odevzdáním projektové dokumentace
„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“, s fy DiK Janák
s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, předkládá OMM k odsouhlasení nacenění
projektových víceprací - podobě doplnění nových rozvodů VO. Nabídková cena na uvedené
vícepráce činí 9.680 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 215/2018
ze dne 07.09.2018 je zapotřebí upravit dodatkem č. 4 ze smluvených 211.024 Kč vč. DPH na
220.704 Kč vč. DPH. Zhotovitel také z důvodu zapracování těchto víceprací podal žádost o
prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace. Termín dokončení projektové
dokumentace bude tedy dodatkem č. 4 posunut z termínu dne 30.11.2019 na 16.12.2019.
Odůvodnění:
Na základě zjištění současného stavu rozvodů VO, což bylo konzultováno se zástupcem TS,
bylo nutné zařadit do PD nové rozvody VO v celé ul. Sokolská.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 29-1608/19
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600, na zpracování
projektové dokumentace "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují", kterým se posouvá termín dokončení ze dne 30.11.2019 na den 16.12.2019 a zvyšuje cena
díla o 9.680 Kč vč. DPH za zpracování podobě doplnění nových rozvodů VO na celkovou cenu
220.704 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 29-1609/19
RM schvaluje RO - navýšení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD (§ 2219) o částku
10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (§
3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/14 Zápis z 8. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.11.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 8 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
13.11.2019 v zasedací místnosti č. 1 v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Doporučení Radě města:
I. Komise doporučuje RM nerealizovat úpravy dle stávající studie a podrobit vzhled budovy,
včetně přilehlého okolí, architektonické soutěži.
Vyjádření OMM: tato záležitost byla projednána na RM 26 včetně seznámení výstupů z KVR
č. 8.
II. Komise doporučuje RM provedení auditu stávajících technických rozvodů v kině a na
základě těchto závěrů rozhodnout o příp. dílčí rekonstrukci oprav vnitřních instalací.
Vyjádření OMM: popis stavu objektu byl vložen do RM 26 čl. 3/3.
Pro doplnění výtah z PD účel stavby: Záměrem investora je provést rekonstrukci Kina 70.
Rekonstrukce spočívá v provedení zateplení objektu, rozšíření užitných prostor, úpravu
dispozic a rekonstrukci technického zařízení objektu. Jedná se o stavbu kina a další užitných
prostor. V současném stavu je kino plně v provozu v objektu se dále nachází společenský sál
a kino kavárna. Při konstrukci objektu bude rozšířena užitná plocha budovy. Bude vytvořeno
zázemí pro účinkující, provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů a zařízení v návaznosti na
nově upravenou dispozici místností.
Výňatek z technického řešení dle zpracované PD: Strukturovaná kabeláž
Pro potřeby telefonní a datové komunikace bude v celém objektu nově vybudován systém
strukturované kabeláže stíněné Cat6A. Kabeláž bude ukončena na patch panelech v novém
stojanovém datovém rozvaděči, který bude umístěn v kanceláři za pokladnou. Rozvaděč bude
vybaven napájecím panelem, ventilační jednotkou, patch panely, vyvazovacími panely a
aktivními prvky. Stávající kabeláž bude demontována a ekologicky zlikvidována. Datové
zásuvky a kabeláže ve stávajících prostorech, které nebudou rekonstruovány (promítárna,
kinosál) budou instalovány v největší možné míře ve stávajících trasách, a montážní práce
budou probíhat s ohledem na čistotu a bezprašnost. Projekt v tomto stupni byl zpracován v
souladu s platnými ČSN a předpisy slaboproudu. Navrhované práce je nutno provádět v
souladu s příslušnými předpisy a normami ČSN.
Technické řešení EPS (elektronický požární systém): V objektu je instalován systém EPS
Menvier, který je servisovaný a funkční. Vzhledem k rekonstrukci objektu dojde ke změně
dispozic a navýšení místností. Nainstalované prvky EPS vč. ústředny a vysílače na PCO
budou demontovány a opětovně namontovány vzhledem k navýšení počtu místností bude
systém EPS doplněn o několik hlásičů navíc. Prostory, které nebudou rekonstrukcí dotčeny
(1.PP, hlavní sál, promítárna), zde bude stávající systém EPS ponechán beze změny. Dojde o
doplnění vstupně/výstupních prvků pro nově ovadané vstupní dveře do foyeru a do malého
sálu a pro VZT klapky mezi místnosti 134 a 135. V kanceláři č. 104 bude opětovně umístěna
ústředna, na kterou bude napojena hlásící linka.
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Technická zpráva SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Projektová dokumentace řeší novou vnitřní silnoproudou elektroinstalaci ve stávajícím objektu
Kina v rámci stavební rekonstrukce objektu. Dokumentace začíná napojením nového přívodu
ze stávající
pojistkové skříně. Končí přípravou pro pevně připojené zařízení, osazením zásuvek, svítidel a
ovládacích přístrojů. Součástí PD je ochrana před bleskem.
Samotnou velmi obsáhlou revizi elektro je možné RM poskytnout, je uložena na OSN. Revize
se řídí podle platných norem z období kolaudace objektu a upozorňuje na současné závady a
rizika.
PD dále v podrobnosti prováděcí dokumentace se zabývá: Požadavky na kabeláž požárně
bezpečnostních zařízení; Požadavky na el. rozvaděče; Požadavky na el. instalaci z hlediska
požární bezpečnosti; Umělé osvětlení vnitřních prostor bude provedeno dle ČSN EN 124641:2011 tak, aby vyhovělo všem hygienickým požadavkům; Požadavky na vytápění, zdravotně
technickou instalaci, kanalizaci dešťovou a splaškovou; Požadavky na energetickou úsporu,
stavební a konstrukční řešení objektu. Statické posouzení bylo provedeno samostatně.
Větrací jednotka VZT s rekuperací vzduchu bude umístěna na nosné konstrukci (dodávka
stavby) na střeše objektu. V této jednotce splňující požadavky nařízení EU č.1253/2014 bude
čerstvý venkovní vzduch upravován (tj. ve filtrech zbavován mechanických nečistot, v
rotačním rekuperátoru předehříván a pomocí teplovodního ohřívače vzduchu dohříván na
požadovanou teplotu.
Kompletní PD je pro potřeby RM umístěna na ORM nebo je možnost zaslat elektronicky.
Jakákoliv dílčí rekonstrukce vnitřních instalací je potřeba zohlednit v návaznosti na navrženou
dispozici objektu dle zpracované PD.
Přílohou bodu je statické posouzení z roku 2013 s tímto závěrem:
V předloženém statickém posudku byly popsány poruchy na objektu KINA 70 v Novém Městě
nad Metují, jejich pravděpodobné příčiny a navržen způsob jejich sanace.
Poruchy nejsou staticky závažné, neohrožují únosnost hlavních nosných konstrukcí a ni jejich
stabilitu.
PD se problematikou terasy zabývá, je navržena v rámci bezbariérovosti kina rampa, nové
nástupní prostory, schodiště a pro venkovní vystoupení pódium.
III. Komise doporučuje RM vzít zpět žádost o stavební povolení, neboť vzniklý návrh považuje
za architektonicky nekvalitní.
Vyjádření OMM: tato záležitost byla projednána na RM 26 včetně seznámení výstupů z KVR
č. 8.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal MST a doplnil ST. Do diskuse se zapojili všichni radní - především se
zabývali otázkou, zda dotáhnout rozběhnuté stavební řízení týkající se Kina 70 do konce. Dále
se pak zabývali situací, pokud bude rozběhnuto řízení o prohlášení Kina 70 za památku.
Konkrétně byly probírány možné varianty řešení, ať už v souvislosti s řízením o památce, tak i
v souvislosti s reakcí části odborné veřejnosti. Radní se shodli, že je třeba zachovat objekt v
provozu a najít řešení pro zajištění jeho multifunkčnosti. Proběhla i polemika o některých
výrocích a doporučeních Komise pro výstavbu a rozvoj. Po obsáhlé diskusi radní hlasovali o
jednotlivých usneseních tak, jak byla navržena.
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K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 29-1610/19
RM bere na vědomí zápis č. 8 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.11.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 29-1611/19
RM ukládá dle doporučení Komise pro výstavbu a rozvoj OMM nerealizovat úpravy dle stávající
studie a vyčkat na rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení objektu Kina 70 za památku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/14
RM ukládá OMM vzít zpět žádost o vydání stavebního povolení na Kino 70.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 29-1612/19
RM ukládá OMM provést na základě revizních zpráv audit stávajících technických rozvodů v Kině
70, a to vč. návrhu řešení odstranění existujících problémů. Závěr auditu předložit do jednání
Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují pro rok 2020
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení ZM Program obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2020 (dále jen "Program"). Zároveň je
předkládána změna č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují (schválených usnesením ZM 2-9/18), která řeší drobné úpravy v některých
pasážích těchto zásad (pravidel pro Program) a ve formuláři žádosti o dotaci. V rozpočtu
města na rok 2020 je pro Program navržena položka ve výši 300 tis. Kč. Shrnutí roku 2019: do
programu byla podána jedna žádost, akce byla zrealizována, dotace ve výši 54.789 Kč
vyplacena. Seznam objektů schválený usnesením č. ZM 122-7619/17 zůstává nezměněn,
stejně jako složení Grantové komise schválené usnesením č. ZM 116-7489/16. Program pro
rok 2020, Změna č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují včetně upraveného formuláře žádosti jsou přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Nutnost schválit Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují pro nadcházející rok 2020 a zároveň schválit změnu č. 1 zásad 10/2018,
která uvádí změny plynoucí z realizace v roce 2019.
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K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 29-1613/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM doporučuje ZM schválit Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města
Nové Město nad Metují pro rok 2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 29-1614/19
RM doporučuje ZM schválit změnu č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace
z rozpočtu města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/16 Smlouva o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace "Rekonstrukce silnice II/285"
Identifikace:
RM 16 dne 26.07.2019 se zabývala řešením a přípravou PD na chodník v ul. Klopotovská a
přijala tato usnesení:
1) RM doporučuje ZM vzít na vědomí odložení plnění rozpočtové položky "Chodník do
Klopotova - DUR/DPS" z důvodu jednání s vlastníky pozemků pro možnost umístění chodníku
na soukromých pozemcích, z důvodu úzkého prostoru v této ulici a nemožnosti splnění
normových požadavků, požadavků Správy silnic Královéhradeckého kraje a Dopravního
inspektorátu Náchod.
2) RM ukládá OMM zpracovat a odeslat žádost na Královéhradecký kraj o zahájení řešení
rekonstrukce silnice III/285, u které chce město Nové Město nad Metují v součinnosti s KHK
vybudovat chodník v ul. Klopotovská.
Na KHK byla, v souladu s přijatým usnesením, odeslána výše popsaná žádost. Dne
21.11.2019 byla na město doručena reakce 1. náměstka hejtmana KHK Mgr. Martina Červíčka
na městem odeslanou žádost. Žádost města byla KHK akceptována. Proběhla i příprava
Smlouvy o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace (DUR a DSP a PDPS)
pro veřejnou zakázku "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr. RK" v součinnosti s KHK.
Pro město bude v PD řešen chodník, veřejné osvětlení, místní rozhlas a sadové úpravy v ul.
Klopotovská. Tato Smlouva o spolupráci je předložena RM ke schválení.
Odůvodnění:
Pro společné zadání projektových prací na rekonstrukci silnice a výstavbu chodníku v ul.
Kopotovská je předložena ke schválení Smlouva o spolupráci mezi městem a KHK.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 29-1615/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace (DUR a DSP
a PDPS) pro veřejnou zakázku "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr. RK" mezi městem Nové
Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, zastoupeným ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého
kraje, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/17 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM doporučuje ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 29-1616/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Objednání dopravního posouzení k areálu LAM
Identifikace:
OMM žádá RM o udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro posouzení a ovlivnění dopravního zatížení jednotlivých částí města v důsledku projektu
LAM. Tento úkol vyplývá z usnesení, kdy "RM ukládá OMM zadat zpracování dopravního
posouzení dopravní obslužnosti a parkování v uvažovaném letním areálu LAM dopravnímu
expertovi". Předběžná cenová nabídka je v rozpětí 50 – 100. tis. bez DPH a je v příloze tohoto
bodu.
Odůvodnění:
OMM doporučuje dál jednat s fakultou - jedná se o Dopravní fakultu Jana Pernera, Katedra
dopravního stavitelství.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 29-1617/19
RM schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytnutí služby za
účelem posouzení a ovlivnění dopravního zatížení jednotlivých částí města v důsledku projektu LAM
(Letní areál u Metuje) do 100 000 Kč bez DPH. Dopravní posouzení bude zadáno přímo odbornému
zpracovateli - Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 26

ZÁPIS Z PORADY
RM 29 ze dne 02.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/19 Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na akci Malá vodní nádrž Spy p. č.
266/5. V současné době probíhá společné řízení pro povolení stavby. Vydání stavebního
povolení se předpokládá do konce tohoto roku. PD řeší odbahnění, výpustné zařízení a
opevnění břehu této vodní nádrže. Předpokládané náklady dle PD jsou 639 158,30 Kč vč.
DPH. Královéhradecký kraj v říjnu vyhlásil Program obnovy místních částí obcí 20RRDU3,
který je určen pro místní části obcí s počtem obyvatel 3-10 tis. Celkový objem finančních
prostředků v programu je 8 mil. Kč. Jedním z účelů, na který je možné dotaci použít, je
Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží. Rozmezí dotace pro tento účel 30500 tis. Kč s max. procentuálním podílem dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %.
Doba realizace projektů je možná ode dne 01.01.2020 do dne 30.11.2021. Žádosti o dotaci se
podávají do dne 09.01.2020. Výsledek dotačního řízení bude znám cca v únoru 2020. Je tedy
možné podat žádost, v roce 2020 vybrat zhotovitele prací a realizovat v roce 2021. V případě
schválení žádosti o dotaci je nezbytné počítat s položkou v rozpočtu města na tuto akci pro
rok 2021. Ze stejného dotačního programu byla v roce 2019 schválena žádost města na
rekonstrukci vodní nádrže ve Vrchovinách.
Odůvodnění:
Je zpracována PD, do konce roku bude vydáno stavební povolení, dotační příležitost.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 29-1618/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci Malá vodní nádrž Spy do dotačního
programu Královéhradeckého kraje 20RRDU3 Program obnovy místních částí obcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/20 Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na
Výsluní
Identifikace:
Na město byla doručena žádost společnosti INS spol. s r.o., Náchod, která zastupuje
investora [osobní údaj odstraněn], o stanovisko města Nové Město nad Metují k záměru
rozdělit parcely mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní na 4 parcely- více viz žádost a příloha.
Dále pak žádost o vyjádření k záměru umístit do pozemků města vodovodní a kanalizační
přípojky a dále s napojením na místní komunikace v ul. Slunečná a Na Výsluní.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - citoval vyjádření odborných útvarů (viz příloha tohoto bodu), v souladu s
argumentací Mgr. Balcara nesouhlasí s navrženým usnesením a požaduje projednání této
žádosti v Komisi pro výstavbu a rozvoj. ORM a ARCH upozornili, že tento záměr je podobný
např. chystaným stavbám v ul. Smetanova, kde RM souhlasila. V navazující obsáhlé diskusi,
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ve které vystoupili Ing. Němeček, Mgr. Hylský a Ing. Maur, MBA, byl nakonec formulován nový
návrh usnesení, tj. předložit celou věc k posouzení v Komisi pro výstavbu a rozvoj. V případě
jejího nesouhlasu požadovat návrh jiného, vhodnějšího řešení. Teprve potom definitivně
rozhodnout o stanovisku města.
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 29-1619/19
RM ukládá OMM předložit žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a
ul. Na Výsluní do Komise pro výstavbu a rozvoj. V případě nesouhlasu je požadováno doporučení
komise na případné jiné, vhodnější řešení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/21 Veřejná zakázka - „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“
Identifikace:
Dne 25.11.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí
– jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část.“ Komise nyní
předkládá RM písemnou zprávu o hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci bylo doručeno
prostřednictvím elektronického nástroje celkem 5 nabídek. Dle zadávací dokumentace byla
jako hodnotící kritérium určena celková cena bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové IČO: 45539006 za nabídkovou
cenu 7.668.284,45 Kč bez DPH. Celková cena za zakázku vč. platné DPH tak bude činit
9.278.624,18 Kč, druhou nejvýhodnější nabídku podala firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.,
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 7.867.000,38 Kč bez DPH, celková
cena za v pořadí 2. nejvýhodnější nabídku vč. platné DPH činí 9.506.970,46 Kč. V návrhu
rozpočtu města na rok 2020 jsou pro uvedenou akci zařazeny příslušné položky, jejichž
celková výše činí 10.200 tis. Kč, z toho návrh položky pro ul. Na Zadomí - jih činí 4.600 tis. Kč
a návrh položky pro ul. Na Zadomí - západ činí 5.600 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 29-1620/19
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky „Stavební úpravy komunikace ul. Na
Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ firmě NOVOSTAV
s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu
7.668.284,45 Kč bez DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na 1. místě, RM souhlasí
se zadáním této veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 7.867.000,38 Kč bez DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 29-1621/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za
nabídkovou cenu 7.668.284,45 Kč bez DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/22 Novostavba bezbariérového bydlení na p. p. č. 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují
- žádost o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí, souhlas s připojením sjezdu na
místní komunikace, souhlas s umístěním přípojek kanalizace SEK, STL plynovodu na p.
p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], který zastupuje na základě plné moci - firmu PROBUS INVEST
Nové Město Malecí s.r.o., Příběnická 939/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 130 00 Praha 3,
jakož to stavebníka na akci „Novostavba objektu bezbariérového bydlení na p. p. č. 2332 a
638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“, požádal o stanovisko k projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Zároveň žádá o souhlas s umístěním sjezdu - dopravní
připojení k místní komunikaci na p. p. č. 619/16 (ul. Malecí), dále o umístění přípojek do
pozemku města p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to přípojky kanalizace v délce
6 m, sítě elektronických komunikací v délce 9,05 m a STL plynovodu v délce 0,6 m.
Odůvodnění:
Záměr výstavby "Novostavba objektu bezbariérového bydlení na p. p. č. 2332 a 638/7 v k. ú.
Nové Město nad Metují" byl již projednán dne 01.07.2019 na zasedání RM č. 18 jako "Záměr
výstavby BD pro seniory na p.p.č. 2332 a 638/7 v k.ú. Nové Město nad Metují". RM v rámci
bodu 3/3 přijala usnesení č. RM 18-1018/2019, kterým vzala na vědomí předložený záměr a
odsouhlasila odeslání souhlasného vyjádření žadateli. Jednou z podmínek vyjádření je i
požadavek na předložení jednotlivých stupňů dokumentace městu k vyjádření. Nyní investor
předkládá dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. V rámci tohoto stupně řízení je dále
nutné odsouhlasit umístění sjezdu přes chodník a jeho napojení na místní komunikaci v ulici
Malecí p. p. č. 619/16 v k.ú. Nové Město nad Metují, která je v majetku města Nové Město nad
Metují, dále ve stejném pozemku umístění kanalizační přípojky v délce 6,00 m, která bude
zasahovat do stávajícího chodníku a části komunikace, přípojky sítě elektronických
komunikací v délce 9,05 m, která bude zasahovat do přilehlého chodníku, celé šíři
komunikace a části chodníku na druhé straně komunikace a STL plynovodní přípojky v délce
cca 0,6 m, která zasahuje pouze do přilehlého chodníku. Vyjádření dotčených útvarů jsou
přílohou k tomuto bodu. Pro umístění sjezdu je nutné uzavřít se stavebníkem smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti a pro umístnění přípojek je nutné
uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Dále je předkládáno k odsouhlasení vyjádření pro
účely územního řízení. Pro účely územního řízení je předložena projektová dokumentace, s
názvem "Novostavba objektu bezbariérového bydlení", kterou zpracovala firma ATELIER
TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 29-1622/19
RM schvaluje vydání souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k projektové
dokumentaci na stavbu „NOVOSTAVBA OBJEKTU BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ" na p. p. č. 2332
a 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“ dle předložené projektové dokumentace a ukládá OMM
odeslat žadateli vyjádření města k předložené dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 29-1623/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem dopravního připojení stavby „NOVOSTAVBA
OBJEKTU BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ na p. p. č. 2332 a 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“.
Smlouva je uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROBUST INVEST Nové
Město Malecí s.r.o., Příběnická 939/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 07928301, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 29-1624/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky v délce 6,0 m, přípojky sítě
elektronických komunikací v délce 9,05 m a STL plynovodní přípojky v délce 0,6 m, které budou
uloženy do p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují za účelem připojení stavby „NOVOSTAVBA OBJEKTU BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ
na p. p. č. 2332 a 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“. Smlouva je uzavírána mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou PROBUST INVEST Nové Město Malecí s.r.o., Příběnická 939/20, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO: 07928301, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/23 RO - oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října
Identifikace:
RM 21 dne 26.08.2019 souhlasila s opravou části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28.
října v návaznosti na stavební práce okružní křižovatky u hasičů v Novém Městě nad Metují,
zahájenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401/59, 503
41 Hradec Králové - Pouchov, s provádějící společností SOVIS CZ, a.s., V Mlejnku 608/3a,
500 11 Hradec Králové, a schválila RO - zařazení nové položky Oprava části komunikace v ul.
Boženy Němcové a ul. 28. října do rozpočtu města na rok 2019, a to ve výši 300 tis. Kč (§
2212). Navýšení bude pokryto přesunem z položky Rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje (§ 6409). Předpokládané náklady byly odhadnuty do 300 tis. Kč vč. DPH. Při
projednání tohoto bodu bylo uvedeno, že přesné vyčíslení bude provedeno po zaměření a
vyčíslení přesných nákladů. Stavební práce proběhly v období srpen - září 2019, zadání prací
od města proběhlo v průběhu stavby a nebyl čas na sestavení nabídky a konečné objednávky.
Po dokončení prací a zaměření geodetem bylo však ze strany firmy SOVIS CZ a.s. městu
sděleno, že hranice jejich stavby končí v jiném místě, než bylo městu původně řečeno. Z toho
vyplynulo, že na místních komunikacích ve vlastnictví města byla opravena plocha o cca 96
m2 větší, než město předpokládalo a cena za realizaci je 405.111,78 Kč vč. DPH.
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Odůvodnění:
Ohledně vzniklé situace proběhlo jednání se zástupcem firmy SOVIS CZ a.s. a na firmu
odešla i žádost s popisem vzniklé situace a s žádostí o nalezení kompromisního řešení ve
formě slevy, což bylo firmou SOVIS CZ a.s. opakovaně zamítnuto. Na základě uvedeného je
navrženo ke schválení rozpočtové opatření - přesun 110 tis. Kč na položku Oprava části
komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října, na které je nyní pouze schválených 300 tis.
Kč.
K čl. 3/23 USNESENÍ č. RM 29-1625/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM schvaluje RO - přesun částky 110 tis. Kč z § 2219 - Cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a
cyklisty lesem Obora - DUR + DSP na § 2212 - akce Oprava části komunikace v ul. Boženy
Němcové a ul. 28. října.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/24 Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách
Identifikace:
Na město byla v srpnu doručena žádost od ing. Karla Pihýra, v zastoupení stavebníků manželů Lukáškových, o vyjádření města k novostavbě RD na p. p. č. 632/6 včetně přípojek
inž. sítí, které jsou vedeny přes pozemky města. Na tuto původní žádost bylo městem
odesláno vyjádření, které upozornilo žadatele na to, že PD není zpracována v souladu se
Studií veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Vrchoviny, kdy se zejména jednalo o
nesoulad v navrženém sjezdu z boční ulice, která je ve studii navržena jako komunikace pro
chodník, zeleň atd. U této komunikace se předpokládá, že bude spíše klidová a bude sloužit
pro pěší. Ke vzhledu RD a k případnému uložení sítí do pozemků město nemělo připomínek.
Následně docházelo k úpravám a doplňování ze strany žadatele a k pracovním schůzkám na
MěÚ, kterých se zúčastňovali zástupci města, OVRR a ARCH Nyní byla manželi Lukáškovými
předložena konečná situace, u které došlo ke shodě.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních o řešení přístupu na další pozemky určené k výstavbě. Je obava z
problému, který by v případě souhlasu s navrhovaným řešením, mohl v budoucnu vzniknout.
Po další diskusi, ve které nebyl formulován protinávrh k souhlasnému usnesení, bylo o něm
hlasováno - 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se - usnesení nebylo přijato, bude třeba dále jednat se
žadateli o případných závazcích či dohodách, které by do budoucna zajistily přístup k dalším
pozemkům.
K čl. 3/24
RM souhlasí s předloženou PD na novostavbu rodinného domu na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny a
s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku města p. p. č. 632/5 ve znění přílohy tohoto bodu.
Součástí souhlasného vyjádření RM je k tomuto projednávanému bodu přiložena situace s vlečnou
křivkou pro automobil typu KO 3N (svozové vozidlo) zpracované Ing. Martinem Snopkem, IČO:
73989720.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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3/25 Vyjádření k novostavbě RD v lokalitě ÚS Dubinky
Identifikace:
Na město byla podána žádost Ing. Jakubem Řehákem, který zastupuje stavebníka [osobní
údaj odstraněn], o vyjádření k PD na novostavbu rodinného domu na p. p. č. 854/24 v k. ú.
Vrchoviny. Jedná se o výstavbu RD na parcele, která součástí území, na které je zpracována
územní studie Dubinky - František. K podané žádosti proběhlo dne 31.10.2019 jednání u
vedení města s projektantem Ing. Jakubem Řehákem a majitelem pozemků, na které je
zpracována uvedená studie, na kterém se projednávala možnost výstavby RD [osobní údaj
odstraněn] v předstihu před povolením a vybudováním technické infrastruktury alespoň pro 1.
etapu z daného území. Po tomto jednání zaslal projektant odůvodnění potřeby výstavby RD
na p. p. č. 854/24 v k. ú. Vrchoviny (viz příloha tohoto bodu).
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Opět velice obsáhlá diskuse, zda je možné pustit stavbu do této lokality za podmínek, kdy tam
fakticky nevede standardní cesta, a pokud ano, tak čím souhlas podmínit. V závěru diskuse
ST předložil protinávrh usnesení, který spočíval v tom, že bylo upraveno původně navrhované
usnesení v tom smyslu, že RM bude souhlasit, ale pouze v případě této stavby a na dalších
pozemcích bude možno stavět až tehdy, až bude k nim vybudovaná potřebná komunikace.
Bylo hlasováno o protinávrhu ST - 2 pro, 0 proti, 5 zdržel se - tzn., že protinávrh nebyl přijat.
Poté bylo hlasováno o původním usnesení - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - usnesení bylo přijato.
K čl. 3/25 USNESENÍ č. RM 29-1626/19
RM souhlasí s projektovou dokumentací na novostavbu rodinného domu na p. p. č. 854/24 v k. ú.
Vrchoviny a s vybudováním pouze provizorní komunikace k tomuto rodinnému domu s podmínkou,
že kolaudace tohoto rodinného domu bude vydána až po zkolaudování technické infrastruktury
(komunikace vč. všech inženýrských sítí) s názvem akce "Zasíťování lokality Dubinky I. etapa".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/26 Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Identifikace:
V RM 16 byla schválena akce „Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova“ a
RM 17 bylo schváleno rozšíření této akce o napojení chodník na komunikaci vedoucí
v blízkosti firmy „Paliva Jelen“ a zaasfaltování pruhu chodníku v ul. Nádražní. Během
provádění stavby dohodlo vedení města s dodavatelem stavby opravu chodníků u vjezdu do
firmy PNEU TRUNĚČEK s.r.o. z důvodu návaznosti na upravovaný sjezd.
Odůvodnění:
Jedná se o výškové napojení chodníku, který navazuje na sjezd do areálu firmy PNEU
TRUNĚČEK s.r.o. O nabídku byla požádána firma STRABAG a.s., která upravovala celý sjezd
v návaznosti na silnici II/285. Cenová nabídka na úpravu chodníku činí 15.000 Kč bez DPH, tj.
18.150 Kč vč. DPH. Pro realizaci napojení chodníku na stávající sjezd bude nutné schválit RO
- navýšení akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul. Nádražní"
(§ 2219) ve výši 17.000 Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky Chodník v ul.
Havlíčkova (§ 2219) - ve výši 17.000 Kč.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 29-1627/19
RM schvaluje RO navýšení akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul.
Nádražní" (§ 2219) ve výši 17.000 Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky "Chodník v ul.
Havlíčkova" (§ 2219) - ve výši 17.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/27 Realizace spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova
Identifikace:
Součástí přípravy projektu a realizace komunikace v ul. Bořetínská nebyla propojka mezi ul.
Bořetínská a Nerudova, podél nyní realizovaného BD "D". V minulosti město mělo v plánu,
aby i tato spojovací komunikace byla součástí PD na terminál Rychta, ale nakonec byla
vyjmuta, neboť původní majitel pozemku pod BD "D" zahájil projekční práce dřív než město a
bylo třeba zajistit přístupovou komunikaci k tomuto domu. Zajistil tak stavební povolení jak pro
BD, tak pro tuto spojovací komunikaci. S ohledem na skutečnost, že v brzké době dojde ke
kolaudaci BD "D" a za BD "D" město nyní realizuje komunikaci v ul. Bořetínská, tak se na
město obrátil současný majitel BD "D" se žádostí o spolupráci na realizaci propojovací
komunikace mezi ul. Bořetínská a Nerudova, vedoucí kolem BD "D". K tomuto proběhla u
vedení města schůzka, na které uvedl, že na jeho náklady zpracoval PD vč. položkového
rozpočtu, odebral stávající skrývku, navezl štěrk, upravil betonový obrubník u nájezdu. Jeho
celkové náklady odhadl na 75 tis. Kč. Jelikož se bude jednat o veřejně přístupnou komunikaci,
stejnou jako město buduje kolem kavárny a BD "A,B,C", tak město převzalo PD na propojku a
oslovilo firmu, která v místě realizuje komunikaci v ul. Na Bořetíně, o nacenění. Jedná se o
firmu NOVOSTAV s.r.o., která předložený výkaz výměr ocenila stejnými cenami, jaké měla ve
veřejné zakázce na komunikaci v ul. Bořetínská a předala městu nabídkovou cenu ve výši
400.434,21 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
ORM doporučuje zadat realizaci této komunikace stejné firmě, která realizuje komunikaci v ul.
Bořetínská kvůli technickým návaznostem, jednoho zařízení staveniště atd. Už nyní se na
poměrně malém území pohybují 4 stavebníci (BD "A, B, C" a komunikace v ul. Bořetínská) a
je to velmi náročné tyto stavby zkoordinovat. Realizace této spojovací komunikace by se
sloučila s položkou v rozpočtu, ze které se realizuje komunikace v ul. Bořetínská. RO není
potřeba, v rozpočtu letošního roku byly na položce "Rekonstrukce části ul. Nerudova a
komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO" schváleny 4 mil. Kč a do návrhu
rozpočtu 2020 je navržena částka 1,95 mil. Kč, což by mělo být dostatečné. Částečná
fakturace proběhne v letošním roce a zbytek v roce 2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur, MBA, Ing. Němeček - na jejich dotazy odpověděla vedoucí ORM a ST.
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K čl. 3/27 USNESENÍ č. RM 29-1628/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadání realizace stavby „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ firmě NOVOSTAV
s.r.o., Koutníkova 404, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 400.434,21 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/28 Seminář pro zastupitele - areál bývalých kasáren
Identifikace:
Na RM 28 proběhla diskuse radních o možném termínu a věcné náplni semináře pro
zastupitele, který by se týkal problematiky dalšího postupu při řešení využití areálu bývalých
kasáren. Radní se shodli v tom, že by v programu semináře mělo být projednání zadávacích
podmínek pro vypsání architektonické soutěže, což bylo uloženo usnesením ZM. Dále pak by
měl být dán prostor pro prezentaci záměru Ing. Brože, který se týká jeho návrhu řešení pro
stávající budovu bývalých kasáren, kterou město vlastní. Prezentace dvou ostatních záměrů
již proběhla na jednom z předchozích seminářů pro zastupitele. Na základě jednání Komise
pro výstavbu a rozvoj, kde se podařilo dokončit souhrn zadávacích podmínek pro
architektonickou soutěž, předkládá MST návrh na konání uvedeného semináře v termínu
12.12.2019 - návazně po skončení veřejného zasedání ZM 10. Viz informace v "Identifikaci"
bodu 7/6 - program ZM 10.
Odůvodnění:
V RM byl MST zadán úkol připravit seminář pro zastupitele, který by se týkal dané
problematiky.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - pochopil správně, že ze strany Komise pro výstavbu a rozvoj je podpora
souhrnu zadávacích podmínek? Odpověděl MST - ano, v minulém týdnu bylo jednání, kde se
domluvili na finálním znění. Dále bylo diskutováno, kdo se bude oslovovat, tj. zda jen
projektanti nebo i investoři. MST - uvedl, že pouze projektanti. Pan Jarolímek - doporučil, aby
bylo prověřeno to, zda u těch ostatních potenciálních investorů nenastal nějaký vývoj v jejich
záměrech. Bylo přislíbeno i toto prověřit.
K čl. 3/28 USNESENÍ č. RM 29-1629/19
RM bere na vědomí a souhlasí s návrhem MST, uspořádat uzavřený seminář pro zastupitele, který
by se týkal problematiky dalšího postupu při řešení využití areálu bývalých kasáren, a to v termínu
12.12.2019, ve společenském sále MKN, ihned po skončení veřejného zasedání ZM 10.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne
31.10.2019
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.10.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 29-1630/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do
dne 31.10.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 29-1631/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Žádost o zahrnutí akce do plánu investic
Identifikace:
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Spy o zařazení požadavku na realizaci zastřešeného pódia
do investičního plánu města Nové Město nad Metují. Jedná se o požadavek na realizaci
dřevěného zastřešeného pódia a rozměru 6x4 m umístěného vedle čp. 87 (klubovna Spy),
blíže viz snímek z mapy. Žádost je podpořena Osadním výborem Spy.
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Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod na základě žádosti SDH Spy. OSN doporučuje zařadit tuto akci do
zásobníku investic města s tím, že realizace projektové přípravy by mohla proběhnout v roce
2021 a samotná realizace zastřešeného pódia pak v roce 2022.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
MST - naformuloval protinávrh usnesení: "RM ukládá OMM zahrnout do návrhu rozpočtu na
rok 2021 zhotovení projektové dokumentace na zastřešené dřevěné pódium dle požadavku
SDH Spy s tím, že realizace stavby by proběhla v roce 2022", který byl radními následně
odsouhlasen. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 29-1632/19
RM bere na vědomí žádost SDH Spy, Vlastimila Moravce 87, Nové Město nad Metují - Spy, o
zařazení realizace zastřešeného pódia do investičního plánu města Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 29-1633/19
RM ukládá OMM zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2021 zhotovení projektové dokumentace na
zastřešené dřevěné pódium dle požadavku SDH Spy s tím, že realizace stavby by proběhla v roce
2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Pronájem prostor pro podnikání č. p. 201
Identifikace:
Na Úřední desce byl zveřejněn záměr pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka, Nové Město nad Metují v rozsahu 94,2 m2 (prodejna obuvi a květin). Na
zveřejněný záměr reagovali 2 zájemci svými nabídkami. Nabídka č. 1: Tomáš Hojný,
Jirouškova 391, 517 24 Borohrádek, IČO: 06554521, nabídková cena 12.600 Kč/měsíc, tj.
1.605,1 Kč/m2/rok, využití jako prodejna květin, keramiky a dárkových předmětů. Nabídka č.
2: Ing. Josef Hašek, Leštinská 806, Nové město nad Metují, IČO: 06470866, nabídková cena
9.498,5 Kč, tj. 1.210 Kč/m2/rok, využití jako prodejna řezaných a hrnkových květin. Obě
nabídky splnily podmínky zveřejněného záměru. Vzhledem k tomu, že oba uchazeči nabízejí
téměř totožné využití prostor, které je v souladu se stávajícím využití, doporučuje OSN
vyhovět nabídce č. 1, a to z důvodu vyšší nabídkové ceny.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM 2 doručené nabídky na zveřejněný záměr pronájmu s doporučením na
obsazení prostor.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
V souvislosti s tímto bodem proběhla obsáhlá debata o komplexnosti budoucího stavebního a
urbanistického řešení celého území, což má ve svém důsledku vliv i na pronájmy v
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nemovitostech, které jsou v majetku města. Debata se mj. týkala jak možností přestavby zde
existujících objektů, tak jejich prodeje. Vedoucí ORM podala vysvětlení o důvodech, proč je v
proluce vybudován propojovací chodník od ul. T. G. Masaryka do ul. Nerudova. Další část
diskuse se pak týkala hodnocení 2 nabídek, které byly od žadatelů o pronájem předloženy.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 29-1634/19
RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují, p. Tomáši Hojnému, Jirouškova 391, 517 24 Borohrádek, IČO: 06554521, za nabídkovou
cena 1.605,1 Kč/m2/rok se způsobem využití jako prodejna květin, keramiky a dárkových předmětů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 29-1635/19
RM schvaluje nájemní smlouvu sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
p. Tomášem Hojným, Jirouškova 391, Borohrádek, IČO: 06554521, na pronájem prostor pro
podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků
a o nájmu movitých věcí
Identifikace:
Na základě zveřejnění záměru podstatné změny smlouvy o nájmu areálu LDT Pavlátova
louka, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a pí Alici Frischovou,
Kpt. Jaroše 108, Nové Město nad Metují, IČO: 65582101, která bude řešit trvalou slevu z
nájemného ve výši 54.000 Kč/rok a trvalé zvýšení limitu udržovacích prací prováděných
nájemcem, v areálu LDT Pavlátova louka, za kalendářní rok na 104.000 Kč, s účinností ode
dne 01.01.2020, předkládá OSN dodatek č. 1 k této smlouvě o nájmu prostor sloužících k
podnikání, o nájmu pozemků a o nájmu movitých věcí, ze dne 08.10.2018.
Odůvodnění:
Vzhledem ke skutečnosti, že na zveřejnění záměru podstatné změny smlouvy o nájmu areálu
LDT Pavlátova louka nikdo nereagoval, předkládá OSN RM ke schválení dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků a o nájmu movitých věcí,
ze dne 08.10.2018.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 29-1636/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků a
o nájmu movitých věcí, ze dne 08.10.2018, uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a pí Alici Frischovou, Kpt. Jaroše 108, Nové Město nad Metují, IČO: 65582101, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.12.1899
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Hodnocení školního roku 2018/2019 v základních školách
Identifikace:
Ředitelé základních škol předstupují před RM s hodnocením školního roku 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
1/ Mgr. Jana Vitverová, ředitelka „MŠ a ZŠ Krčín“ - informovala o počtu žáků k 30.9. na I.
stupni 137 a na II. stupni 229. Paní ředitelka poděkovala zřizovateli za vybudování nové
učebny. Dále informovala, že díky šablonám II se může hodně učitelů vzdělávat a využít kurzů
zaměřených na jejich osobní růst, předcházení syndromu vyhoření, protože je prioritou, aby
učitelé byli spokojeni. Ve spolupráci s poradnou se jim podařilo získat speciálního pedagoga,
který u nich pracuje již 3. rokem. Věnují se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i
nadaným dětem. Každý půl rok připravují aktivity pro spádové školy a pro MŠ. Pro podporu
dětí s rozličnými předpoklady se osvědčila Feuersteinova metoda instrumentálního
obohacování.
Terénní berušky a sbor Notičky věnují výtěžek vždy na dobročinné účely. Vloni proběhl
benefiční koncert pro Dětský domov v Sedloňově a na jaře podpořili NONU částkou 10 tis.
Kč.
ZŠ spolupracuje s Volejbalovým centrem, s firmou ŠKODA Auto, a velmi úspěšná a přínosná
je spolupráce s MAS Pohoda venkova. Všechny své aktivity prezentují na www stránkách
školy.
Dotazy:
Ing. Maur, MBA - dotaz na uplatnění vycházejících žáků. Paní ředitelka odpověděla, že mají
skvělé učitele a vybavené učebny na podporu polytechniky. Dále se rozbíhá spolupráce
s novoměstskou „průmyslovkou“.
Ing. Maur, MBA - „obal“ tělocvičny a zateplení - řeší se to? ZŠ - Ve škole byla priorita výměna
oken, která se nyní řeší.
2/ Mgr. Pavla Smolová, ředitelka "ZŠ Malecí" - škola má nyní 376 žáků (došlo k nárůstu),
zvýšil se počet tříd (celkem 18 tříd), 210 žáků navštěvuje družinu, škola učí podle školního
programu „Malecí“.
Končí jim 4 letý projekt „Zdravá škola“ a připravují zapojení do jeho pokračování. Získali 2.
místo v soutěži Recyklohraní. Výuka na I. stupni je prostřednictvím Feuersteinovy metody
instrumentálního obohacování. Spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou
Náchod. Díky Šablonám II získali interaktivní tabule a dataprojektory. Spolupracují s fy
Semiramis, která pořádá různé preventivní programy pro žáky 4. - 9. ročníků.
Ve školní družině je hodně zájmových aktivit (pěvecký sbor, taneční oddělení, hra na flétnu
apod.). Škola pořádá soutěž ve skoku vysokém. Zaměřují se také na žáky s poruchami učení,
ale také s nadanými žáky. Hodně úspěchů mají ve sportovních aktivitách. Fotografický
Stránka 38

ZÁPIS Z PORADY
RM 29 ze dne 02.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

kroužek se účastní různých celosvětových a celorepublikových soutěžích. Ocenění získali na
Lidické růži a v soutěži ve Svitavách.
Rekonstruovali odbornou učebnu fyziky a dílen. Poděkování patří MAS Pohoda venkova a
zřizovateli. Na škole proběhla rekuperace tělocvičny. Zde jsou nyní v malé tělocvičně
problémy s osvětlením. Řešeno s OSN. Doplnil pan MST: Se ST již byli informování a
chystají obhlídku problému.
Na škole proběhl „Den středoškolákem“ zdařilý projekt na podporu technických oborů.
3/ Mgr. Vladimír Milt, ředitel "ZŠ Komenského" - své úvodní slovo věnoval tělocvičně,
poděkování patří městu za podporu a za velmi dobrou práci Ing. Řadovi (stavební dozor) a
Ing. Petru Machovi (ORM). V současné době řeší reklamaci stropu a půdní vestavba + výtah.
Počet žáků klesá, v současnosti jich je 274. Podílí se na projektu Erasmus + (v rámci
mezinárodní spolupráce škol), EDS (Evropská dobrovolnická škola). Ve škole pracuje rodilý
mluvčí. Pokračuje spolupráce s rumunskou školou v Gerníku. Skončili podporu dívky v Indii
(dokončila vzdělání) nyní mají novou 7 letou holčičku, která snad také do budoucna dostuduje.
Největší úspěchy v chemické olympiádě. Začali spolupracovat s Dětským domovem v
Sedloňově.
Dotazy:
Ing. Němeček - řeší se zajištění úchytů volejbalových sítí? Ředitel odpověděl, že to řeší škola
se zámečníkem.
ST - jaká je odpoledne vytíženost tělocvičny? Ředitel školy odpověděl - pronajímají si jak
velkou, tak i malou tělocvičnu (65 Kč/30´).
ST - poděkoval všem ředitelům novoměstských ZŠ za jejich prezentaci na jednání RM a
popřál jim hezké svátky. Ředitelé odešli s pí Habrovou z jednání RM ve 13:45 hodin.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 29-1637/19
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2018/2019 v Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod a v Základní škole a Mateřské škole Krčín, přednesené řediteli těchto příspěvkových
organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Komenského
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitel "ZŠ Komenského" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání: Viz předchozí bod č. RM 29 - 5/1.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 29-1638/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání: Viz předchozí bod č. RM 29 - 5/1.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 29-1639/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní
rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Malecí
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání: Viz předchozí bod č. RM 29 - 5/1.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 29-1640/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Mezinárodní
spolupráce
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“ vyhlášeného na
rok 2020. Z programu lze získat 10 – 40 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 29-1641/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže“.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.12.1899
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Akce pro děti
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Akce pro děti a mládež ve volném čase“ vyhlášeného na rok 2020.
Z programu lze získat 10 – 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 29-1642/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Akce pro děti a mládež ve
volném čase“.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
Ředitelka „MŠ Rašínova“ žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 29-1643/19
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pronajala prostory
kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka „MŠ Na Františku“ žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem
kotelny ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 29-1644/19
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 pronajala
prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do dne
31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“ žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 29-1645/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín pronajala prostory kotelny, které se
nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.12.1899
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel „ZŠ Komenského“ žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 29-1646/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do
dne 31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel „ZUŠ B. Smetany“ žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 29-1647/19
RM souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují
pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do
dne 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MKN
Identifikace:
Ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 29-1648/19
RM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Nové Město nad Metují pronajala prostory kotelny, které
se nacházejí v budově příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do dne
31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/13 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MMUZ
Identifikace:
Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po upozornění Ing. Němečka na chybu v pozvánce bylo odsouhlaseno.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 29-1649/19
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které
se nacházejí v budově příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne 01.01.2020 do dne
31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.12.1899
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MSSS Oáza
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2020 do 31.12.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 29-1650/19
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují pronajalo
prostory kotelny, které se nacházejí v budově příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne
01.01.2020 do dne 31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“
vyhlášeného na rok 2020. Z programu lze získat 10-50 tis. Kč.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 29-1651/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín podala žádost o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 06.11.2019
Identifikace:
Dne 06.11.2019 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen
"ŠR"). ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. ŠR se zabývala
otázkou elektronické žákovské knížky a uložila řediteli zapracovat do školního řádu její
akceptaci.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 29-1652/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ze dne 06.11.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Zápis z jednání ŠR při „ZŠ a MŠ Krčín“ ze dne 11.11.2019
Identifikace:
Dne 11.11.2019 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR").
ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Zástupci ŠR z řad
rodičů ocenili testování žáků formou testů SCIO. ŠR připomněla usnesení z posledního
setkání, aby zástupci města informovali ŠR o závěrech jednání ohledně bezpečného
přechodu v Havlíčkově ulici.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 29-1653/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 11.11.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/18 Aktualizace Pravidel pro vyhodnocování sportovců města
Identifikace:
RM 8 dne 14.02.2019 uložila OŠKS ve spolupráci s KSPORT upravit „Pravidla pro
vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují“ (dále jen „Pravidla“) a předložit je ke
schválení RM. Návrh aktualizovaných Pravidel projednala KSPORT na svém zasedání dne
25.09.2019. Oproti původním Pravidlům přibývá nová kategorie „Tělovýchova a turistika“, ruší
se omezení počtu nominovaných v jednotlivých kategoriích a ruší se také omezení, kdy
jednotliví sportovci kolektivních sportů nemohli být vyhodnoceni v kategorii jednotlivců, a
družstva v individuálních sportech nemohla být vyhodnocena v kategorii kolektivů. Konečnou
nominaci na vyhodnocení sportovců projedná KSPORT a předloží RM ke schválení.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Aktualizovaná Pravidla pro vyhodnocování sportovců by měla zajistit, že
budou vyhodnoceni všichni sportovci, kteří si svým výkonem v daném roce vyhodnocení
zaslouží. Velká zodpovědnost bude na KSPORT, která musí posoudit jednotlivé nominace a
do konečného návrhu zařadit sportovce tak, aby jejich počet nepřesáhl únosnou mez.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 29-1654/19
RM schvaluje aktualizaci Pravidel pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 29-1655/19
RM ukládá OŠKS seznámit předsedy sportovních klubů s aktuálními "Pravidly pro vyhodnocování
sportovců města Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Aktualizace Zásad pro výpočet dotace sportovním klubům
Identifikace:
RM 8 dne 14.02.2019 uložila OŠKS aktualizovat „Zásady pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ (dále jen „Zásady“). Následně se RM 24
dne 07.10.2019 seznámila se zápisem č. 3 z jednání KSPORT ze dne 25.09.2019 a uložila
OŠKS vložit do připravovaných Zásad tyto podmínky: 1x ročně konání valné hromady s
přizváním zástupce města, odsouhlasení výsledků hospodaření dozorčí (kontrolní) komisí
spolků. OŠKS nyní předkládá RM aktualizované Zásady.
Odůvodnění:
OŠKS doporučuje rozdělit podle aktualizovaných „Zásad pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ 80% celkové částky určené pro sport,
zbylých 20% ponechat v kompetenci KSPORT.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
K projednání tohoto bodu byl přizván Ing. Fröde a pí Habrová. Nejprve kontrolor-interní auditor
stručně připomněl 3 dílčí oblasti, na základě kterých probíhají výpočty dotací v oblasti sportu
(1. velikost členské základny se zřetelem na počty dětí a mládeže a novoměstské členy; 2.
výkonnost jednotlivých klubů a přínos pro město; 3. vykázané ekonomické ukazatele kluby ve
vazbě na oficiální výkazy). Výrazná orientace na výsledky hospodaření je největší změnou
oproti stávajícímu stavu. Každý klub každoročně vyplní schválenou tabulku s příslušnými
údaji, které se promítnou do celkového propočtu dotací. Kontrolor-interní auditor dále uvedl,
že dochází ke změně v kritériích pro výpočet dotací u sportovních klubů, a to v poměru 80 : 20
místo 90 : 10 (výše dotací vypočtené městem : výše dotací k rozdělení Komisí sportovní).
Tento poměr byl po diskusi radních změněn na 80 : 10 : 10 (výše dotací vypočtené městem :
výše dotací k rozdělení Komisí sportovní : výše dotací k rozdělení RM). Dále byly probírány
některé ukazatele uvedené v podkladech od jednotlivých klubů, na jejichž základě probíhá
výpočet dotací v příslušné části modelu vytvořeného k výpočtu dotací. RM bylo konstatováno,
že navrhovaný systém výpočtu dotací je nastaven správným směrem, i když je obtížné tento
systém vyladit tak, aby plně akceptoval veškerá specifika jednotlivých klubů. Usnesení bylo
schváleno "...ve znění upravené přílohy k tomuto bodu."
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 29-1656/19
RM schvaluje aktualizaci "Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují" ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 29-1657/19
RM ukládá OŠKS seznámit předsedy sportovních klubů s aktuálními "Zásadami pro výpočet výše
dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Identifikace:
OŠKS ve spolupráci s UIA předkládá RM ke schválení aktualizaci „Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují“ (dále jen Zásady). Oproti současným
Zásadám se do čl. 3 vkládá odstavec (2): Nedílnou součástí těchto Zásad jsou i "Zásady pro
výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují" platné
pro příslušné období.
Odůvodnění:
Aktualizace Zásad je již v souladu s jednotnou šablonou pro interní předpisy města
zpracovanou UIV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 29-1658/19
RM schvaluje aktualizaci "Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad
Metují" ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 29-1659/19
RM ukládá OŠKS seznámit žadatele o dotaci z rozpočtu města s aktuálními "Pravidly pro
poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 29-1660/19
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu
k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/22 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 29-1661/19
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/23 Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
MFK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve
výši 200 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených
se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 29-1662/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Městskému
fotbalovému klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 200 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy
se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/24 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
SK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve
výši 750 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených
se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/24 USNESENÍ č. RM 29-1663/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Sportovnímu
klubu Nové Město nad Metují z.s. ve výši 750 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/25 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
TC Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve
výši 40 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených se
sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
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Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/25 USNESENÍ č. RM 29-1664/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Tennis Clubu
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 40 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/26 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2020 ve výši 500 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených s provozem zimního stagionu v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/26 USNESENÍ č. RM 29-1665/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Tělovýchovné
jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z.s. ve výši 500 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/27 Žádost o souhlas s přijetím daru "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč - výhra
ve fotosoutěži "Šťastné stáří očima dětí". Finanční dar je určen na zajištění výchovně
vzdělávacího procesu žáků "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/27 USNESENÍ č. RM 29-1666/19
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč pro Základní školu Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod jako výhru ve fotosoutěži "Šťastné stáří očima dětí". Dar bude využit na
zajištění výchovně vzdělávacího procesu žáků školy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/28 Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s
Domu zdraví v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/28 USNESENÍ č. RM 29-1667/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Centru Najáda
s.r.o. ve výši 400 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/29 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování“ vyhlášeného na rok 2020.
Z programu lze získat 10 – 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/29 USNESENÍ č. RM 29-1668/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod podala
žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 51

ZÁPIS Z PORADY
RM 29 ze dne 02.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

5/30 Žádost o změnu odpisového plánu - „MŠ Rašínova“
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2019 o částku 1.912 Kč z
důvodu zahájení odpisování nově pořízených herních prvků na školní zahradě.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/30 USNESENÍ č. RM 29-1669/19
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2019 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Nové
Město nad Metují, Rašínova 600 o částku ve výši 1.912 Kč, dle žádosti ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/31 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2019 o částku 3.114
Kč z důvodu zahájení odpisování nově pořízeného stroje na podlahu a vodních prvků na
školní zahradě.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/31 USNESENÍ č. RM 29-1670/19
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o částku ve výši 3.114 Kč, dle žádosti ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/32 Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek
Identifikace:
TJ Spartak žádá o poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 114.661 Kč na úhradu právní
analýzy, která pojednává o majetkoprávních vztazích mezi TJ Spartak a Beluna s.r.o.
Vytvoření analýzy bylo jedním z požadavků při řešení plánované rekonstrukce zimního
stadionu a s tím souvisejících kroků. V současné chvíli výše rozpočtu TJ Spartak nedisponuje
rezervou, která by mohla být na úhradu této částky využita.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Schválení dotace nad 50 tis. Kč je v kompetenci ZM. V případě souhlasu by
muselo být schváleno jako RO.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur, MBA, ST. TAJ - navrhl zastupitelům města zaslat (e-mailem) právní
analýzu s upřesněním, že se jedná o interní materiál k bodu jednání č. ZM 10 - 4/4. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 5/32 USNESENÍ č. RM 29-1671/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 114.661 Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/32 USNESENÍ č. RM 29-1672/19
RM doporučuje ZM schválit RO - dotace TJ Spartak (právní analýza) ve výši 114,66 tis. Kč (§
3419). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce
zimního stadionu (§ 3419).
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/33 Žádost Škoda 110R Coupé Clubu o povolení akce
Identifikace:
Škoda 110R Coupé Club žádá RM o souhlas s pořádáním akce "10. setkání vozů ŠKODA
110R Coupé" na Husově náměstí dne 22.08.2020 od 7:00 do 16:00 hodin. Setkání by se mělo
zúčastnit cca 200 osobních vozů Škoda 110R Coupé, z toho důvodu požadují celou plochu
Husova náměstí - viz příloha k tomuto bodu. Po případném schválení budou dále žádat ODSH
o povolení zvláštního užívání silnice.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Za MP nedoporučuji uzavírat v hlavní turistické sezóně a v obřadní den celou
plochu Husova náměstí pro akci, která není akcí sportovní, nebo kulturní s přesahem pro více
obyvatel Nového Města nad Metují. Za MP bych souhlasil s uzavřením jižní části náměstí
s podmínkou, že bude zachován průjezd do ulice Na Zadomí a zachována plocha před
vlaštovkami pro parkování vozidel svatebčanů. Na zbývající plochu by bylo možné umístit
zhruba 100 vozidel veteránů, druhá půlka by musela využít parkoviště Farská Zahrada, které
by bylo možné uzavřít. Pro ostatní motoristy by MP mohla zpřístupnit mimořádně parkování na
zpevněné ploše pod smuteční síní, tak jako tomu bylo v případě konání Dnů Evropského
dědictví.
V případě kladného stanoviska Rady města, počítám s razantním posílením služby MP a
vzhledem ke zkušenostem z podobných akcí i s pohotovostí vozidla odtahové služby.
Vyjádření OMM: Bez připomínek.
Vyjádření OS: Nesouhlasíme s konáním akce, dle kalendáře obřadních dnů na rok 2020 je
22.08. obřadním dnem.
Vyjádření OF: V případě schválení akce je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích
spolek od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - navrhl uvažovat o návrhu MP viz "Odůvodnění" tohoto bodu - tj. dílčí využití
plochy. ST - naformuloval dovětek k navrženému usnesení: "RM ukládá ST jednat se
žadatelem (pořadatelem akce "10. setkání vozů ŠKODA 110R Coupé") o menším rozsahu
záboru veřejného prostranství Husova náměstí v Novém Městě nad Metují dne 22.08.2020 od
7:00 do 16:00 hodin, příp. přemístění konání akce do areálu bývalých kasáren. RM
nepovažuje za vhodné uzavírat v hlavní turistické sezóně a v obřadní den celou plochu
Husova náměstí pro akci, která není akcí sportovní, nebo kulturní s přesahem pro více
obyvatel Nového Města nad Metují." Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/33 USNESENÍ č. RM 29-1673/19
RM ukládá ST jednat se žadatelem (pořadatelem akce "10. setkání vozů ŠKODA 110R Coupé") o
menším rozsahu záboru veřejného prostranství Husova náměstí v Novém Městě nad Metují dne
22.08.2020 od 7:00 do 16:00 hodin, příp. přemístění konání akce do areálu bývalých kasáren. RM
nepovažuje za vhodné uzavírat v hlavní turistické sezóně a v obřadní den celou plochu Husova
náměstí pro akci, která není akcí sportovní, nebo kulturní s přesahem pro více obyvatel Nového
Města nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 25 balonů nad Rozkoší - žádost o podporu
Identifikace:
Pan David Línek požádal o finanční podporu 2. ročníku akce 25 balonů nad Rozkoší, která se
bude konat ode dne 03.09. do dne 06.09.2020.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování akce, jejíž 1. ročník proběhl v roce 2019. Je požadována částka ve
výši 50 tis. Kč - viz příloha. RM byla předběžně s žádostí seznámena při tvorbě návrhu
rozpočtu na jednání RM 27 a jmenovité zařazení akce do návrhu rozpočtu města nebylo RM
odsouhlaseno.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 29-1674/19
RM ukládá OŠKS zařadit žádost do seznamu žádostí o dotaci, které budou posuzovány v roce
2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy
Identifikace:
Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují předal informaci o plánované rekonstrukci
umělé travnaté plochy v areálu SK. SK zažádal MŠMT ČR o dotaci ve výši 13.425.487 Kč
s tím, že částka spoluúčasti, o kterou bude žádáno město, je v předběžné výši 4.027.647 Kč.
Odůvodnění:
RM byla předběžně s žádostí seznámena při tvorbě návrhu rozpočtu na jednání RM 27 a
zastupitelé pak na pracovním jednání zastupitelstva dne 20.11.2019. Na rozpočtovém
semináři pak došlo ke shodě se zařazením informace do textové části rozpočtu ve smyslu, že
proplacené dotace na akce, které město předfinancovalo z rozpočtu a které obdrží v 1. pololetí
budou použity také na navýšení dotace pro SK Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé
trávy (4,03 mil. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní v diskusi řešili životnost trávníku, rozměry, cenu a příp. náhradní řešení činnosti MFK
Nové Město nad Metují. Diskutující: OF, ST, MST. ST - navrhl pozvat ředitele SK na zasedání
ZM 10, tj. dne 12.12.2019. Poté odsouhlaseno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 29-1675/19
RM doporučuje ZM schválit příslib provedení RO v roce 2020 na pokrytí dotace Sportovnímu klubu
Nové Město nad Metují na rekonstrukci umělé travnaté plochy v areálu SK v částce do 4,03 tis. Kč
v případě získání dotace od MŠMT ČR.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2 - 33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 29-1676/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy informaci o bodu předkládaném do ZM 10, který se týká
provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2019, které provedla RM od uplynulého
zasedání ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/4 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019
Identifikace:
Členové FV ZM se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 20.11.2019 a následně
se pak uskutečnilo řádné jednání FV ZM. FV ZM doporučil přijetí předloženého návrhu
rozpočtu na rok 2020 se změnami diskutovanými na rozpočtovém semináři, u nichž došlo ke
shodě jejich zapracování do konečného návrhu. Zápis z jednání FV ZM ze dne 20.11.2019 viz příloha.
Odůvodnění: Projednat a vzít na vědomí informaci o jednání FV ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
MST se dotázal Ing. Němečka, jako předsedy FV ZM, na e-mailovou diskusi se členem FV ZM
Ing. Vrátným. Ing. Němeček informoval o průběhu jednání FV ZM ze dne 20.11.2019 a o
návazné diskusi a o opatřeních, které z ní do budoucna pro práci FV ZM vyplynou. Ing. Maur,
MBA, připomněl nezbytnost mít a znát finanční rámec bezpečného financování ve městě, mj. i
s informací o výši možného úvěru atd.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 29-1677/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují ze dne 20.11.2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Členské příspěvky, dary a rezervy 2020
Identifikace: Členské příspěvky, dary a rezervy - informace o položkách zahrnutých do návrhu
rozpočtu na rok 2020 viz příloha.
Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2020 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK
BESIP a Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou
zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v
případě programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních
různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek
podléhá schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 29-1678/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy
do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8
tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod (dar) 23
tis. Kč, Městský klub v Novém Město nad Metují 3.770 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují
50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 94,36 tis. Kč a MAS
Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 29-1679/19
RM doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely:
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém
Město nad Metují - festival komedie 1 000 tis. Kč, dotace města na obnovu objektů historické a
architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 950 tis. Kč,
sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití
sportovišť ve výši 6 290 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 450
tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace
města 550 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních
oddílů) 160 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci
svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O
přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají
schválení ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2 - 33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2020. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté transfery (dotace)
poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může RM provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění rozpočtových opatření
se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci schváleného rozpočtu,
bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné předkládání
provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které
RM v rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 29-1680/19
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené
změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/7 Sportovní klub - dotace
Identifikace:
ZM projednalo dne 18.04.2019 rozdělení dotací sportovním klubům na základě doporučení
KSPORT. Dotace byla poskytnuta všem sportovním oddílům s výjimkou Sportovního klubu
Nové Město nad Metují a TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ZM svým usnesením č. ZM 4-143/19 rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 629 tis. Kč na
sportovní činnost, provoz a údržbu v roce 2019 budou poskytnuty formou zápůjčky se
splatností do dne 20.12.2019. Vzhledem ke splatnosti zápůjčky je třeba tuto pohledávku
města dořešit. OF navrhuje přiznání dotace sportovnímu oddílu v plné výši tak, jak bylo
navrženo KSPORT. Z poskytnuté dotace bude uhrazena zápůjčka, kterou město poskytlo.
Dotace bude uhrazena z nedočerpané položky § 3419 – příspěvky – provoz a údržba, ze které
jsou dotace a dary sportovním oddílům na jejich činnost hrazeny. Splátka zápůjčky je
v rozpočtu zahrnuta v příjmech v položce 2420.
K bodům 6/7 a 6/8 nebyla ze strany OF požadována od sportovních klubů samostatná žádost.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní se kriticky vyjádřili ke špatné přípravě požadovaných podkladů ze strany SK. Vzhledem
k tomu, že to jde do ZM, je nezbytné tyto podklady opravit a předložit čtvrtletní výkazy
hospodaření. Na základě diskuse byl formulován doplněk k navrženému usnesení - hlasováno
- 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 29-1681/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. ve
výši 629 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy s příjemcem dotace zpracované dle vzorové
smlouvy, a to za podmínky předložení aktuálních čtvrtletních výkazů. Dotace bude použita k úhradě
zápůjčky poskytnuté městem ke krytí výdajů na sportovní činnost, provoz a údržbu v roce 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 TJ Spartak - dotace
Identifikace:
ZM projednalo dne 18.04.2019 rozdělení dotací sportovním klubům na základě doporučení
KSPORT. Dotace byla poskytnuta všem sportovním oddílům s výjimkou Sportovního klubu
Nové Město nad Metují a TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ZM svým usnesením č. ZM 4-145/19 rozhodlo, že finanční prostředky v celkové výši 930 tis.
Kč na sportovní činnost, provoz a údržbu v roce 2019 budou poskytnuty formou zápůjčky se
splatností do dne 20.12.2019 (část zápůjčky ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta již usnesením
ZM 3-89/19). Vzhledem ke splatnosti zápůjčky je třeba tuto pohledávku města dořešit. OF
navrhuje přiznání dotace sportovnímu oddílu v plné výši tak, jak bylo navrženo KSPORT.
Z poskytnuté dotace bude uhrazena zápůjčka, kterou město poskytlo. Dotace bude uhrazena
z nedočerpané položky § 3419 – příspěvky – provoz a údržba, ze které jsou dotace a dary
sportovním oddílům na jejich činnost hrazeny. Splátka zápůjčky je v rozpočtu zahrnuta
v příjmech v položce 2420.
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K bodům 6/7 a 6/8 nebyla ze strany OF požadována od sportovních klubů samostatná žádost.
Ze strany TJ Spartak byla přesto doručena.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 29-1682/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 930 tis.
Kč a pověřit ST podpisem smlouvy s příjemcem dotace zpracované dle vzorové smlouvy. Dotace
bude použita k úhradě zápůjčky poskytnuté městem ke krytí výdajů na sportovní činnost, provoz a
údržbu v roce 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Vyřazení majetku
Identifikace: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění: Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 29-1683/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Na Františku ve
znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/10 Změna OZV o místních poplatcích
Identifikace:
OF předkládá ke schválení OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a OZV č. 4/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vypracované na základě zákona č.
278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Novela zákona o místních poplatcích nabude účinnosti dne 01.01.2020.
Vyhlášky viz příloha.
Odůvodnění:
U místních poplatků, které zavedlo město obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních
poplatcích, dochází z důvodu změny zákona a z důvodů metodických k těmto zásadním
změnám:
na každý poplatek bude vydána samostatná vyhláška
struktura a obecné texty nových vyhlášek vychází ze vzorové vyhlášky
snížená sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč (bez
ohledu na požívání některého z důchodů)
osvobozen je kromě držitele průkazu ZTP/P i držitel průkazu ZTP
veřejná prostranství nebudou určena výčtem ulic, ale grafickou přílohou (vyznačeno
oranžovou barvou)
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Vzhledem k výše uvedeným změnám a dalším ustanovením a slovním úpravám, je
navrhováno ke dni 01.01.2020 zrušení stávající vyhlášky č. 3/2015, o místních poplatcích a
její nahrazení vyhláškami novými. Sazby v nových vyhláškách byly ponechány ve stávající
výši.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 29-1684/19
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 29-1686/19
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 29-1685/19
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ve znění dle přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 29-1687/19
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ve znění dle přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/11 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Identifikace:
Dne 04.11.201 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 300/2019, kterým se mění nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
kterou se navyšují platové tarify s platností ode dne 01.01.2020. Ředitelům příspěvkových
organizací (MSSS OÁZA, MMUZ a MKN) stanovuje plat v souladu s § 123 zákoníku práce
zřizovatel. V souvislosti se změnou tarifů se ředitelům příspěvkových organizací mění
příplatek za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a
náročnosti řídící práce.
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Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 29-1688/19
RM schvaluje nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací (Městské středisko
sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město
nad Metují) s platností ode dne 01.01.2020, ve znění zdrojového dokumentu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/12 Protipožární ochrana (§ 5512) - RO
Identifikace:
OF předkládá návrh na navýšení § 5512 o celkovou částku 305 tis. Kč (částečně kryto
mimořádným příjmem).
Odůvodnění:
V letošním roce došlo k výraznému navýšení odměn členů JSDH z důvodu zvýšení hodinové
odměny a množství proplácených prací (proplácení údržby techniky). K výraznému nárůstu
došlo i u plateb za energie. RM 27-1575/19 dále schválila prodej hasičského vozidla Mercedes
Benz a za částku 200 tis. Kč s tím, že výnos bude použit k nákupu zásahového vozidlo pro
potřeby družstva Krčín. Nákup vozidla se předpokládá ještě v roce 2019. Celkové navýšení
rozpočtu bude řešeno přesunem v rámci rozpočtu § 5512 a z dalších položek. V příjmové části
rozpočtu pak bude mimořádný příjem z prodeje vozidla.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/12 USNESENÍ č. RM 29-1689/19
RM schvaluje RO - navýšení § 5512 - protipožární ochrana o celkovou částku 305 tis. Kč. Navýšení
§ 5512 u položek Zásahové vozidlo Krčín (200 tis. Kč) a ostatní výdaje (520 tis. Kč) bude pokryto
přesunem v rámci § 5512 - protipožární ochrana snížením položek platy (70 tis. Kč), oprava
automobilového žebříku (200 tis. Kč), vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera) (145 tis.
Kč) a přesunem z § 3419 - položka Zápůjčky TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu (305 tis.
Kč).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok
2020
Identifikace:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění
smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon těchto agend přešel v roce 2012 z PNT
na OSN.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize, jedná se o smlouvu na dobu určitou do konce
kalendářního roku. Z tohoto důvodu je třeba každý rok schválit znění smlouvy upravené podle
aktuálních podmínek.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 29-1690/19
RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2020/911 na aktualizaci programových produktů firmy
BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO 46376941, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Dohoda o centralizovaném zadávaní, KIVS, MVČR
Identifikace:
MV ČR od dubna 2020 přestává zajišťovat připojení vybraných dopravně-správních agend
přes jím pronajaté linky, tato povinnost přechází na ORP. Protože nebude možné ani pro
ostatní dopravně-správní agendy využít připojení přes veřejný internet, jak je tomu nyní, je
nutno zřídit tzv. linku KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy). Výběr dodavatele
zajistí formou centralizovaného zadávání MV ČR. Z tohoto důvodu je třeba schválit Dohodu o
centralizovaném zadávání. Jiné zajištění provozu dopravně-správních agend tak, aby bylo
v souladu s požadavky MV ČR, v našem regionu není možné (není možnost napojení přes
Územní odbory Policie ČR, nejblíže Náchod, a krajská síť neexistuje).
Odůvodnění:
Z důvodu zajištění povinností ORP v oblasti přenesené působnosti je nutné zajistit připojení
dopravně-správních agend podle nových podmínek MV ČR.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
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K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 29-1691/19
RM schvaluje Dohodu o centralizovaném zadávání na realizaci připojení dopravně-správních agend
pomocí tzv. KIVS linky s Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170
34 Praha 7, IČO: 00007064, zastoupené Ing. Markem Benešem, vedoucí oddělení koordinace ICT
odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace provozu informačních a komunikačních technologií,
na základě pověření ministrem, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Zápis č. 5 Komise rozmisťovací ze dne 11.11.2019
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV zápis z Komise rozmisťovací s rozhodnutím o
umístění na 1 uvolněné místo na domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění: Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 29-1692/19
RM bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 11.11.2019 a návrh na
obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Identifikace: Pro zajištění vytápění v čp. 6 a DPS je třeba na rok 2020 schválit a uzavřít příslušné
smlouvy.
Odůvodnění: Servisní smlouva o provozování plynové kotelny č. 2019/01 pro č. p. 6, Servisní smlouva
o provozování plynové kotelny č. 2019/02 pro č. p. 1145.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotázal se, jestli se poplatek oproti loňskému roku zvýšil nebo jakkoliv
změnil? ST a MST - nejsou si jisti, ale myslí si, že je to stejné - v případě změny bude podána
informace radním.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 29-1693/19
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v
DPS na rok 2020 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.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/5 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2020
Identifikace:
Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (jeden pátek na zámku a
jedna sobota v ZUŠ). Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny na
zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí. Obřadní dny jsou vybírány tak, aby
nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Sjezd rodáků, Lukostřelba na náměstí,
Dny evropského dědictví, Festival české filmové komedie, Svatováclavské odpoledne) ani
zámku (Food Art Festival, U nás na zámku). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve
stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v uvedených obřadních místnostech)
není vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
určenou místnost je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města /položka 12,
písmeno c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/.
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní
období). V obřadní síni v ZUŠ je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci – sobota. V tyto
dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno snoubencům uzavřít sňatek v obřadní síni
bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po dohodě s ředitelem ZUŠ
(podle provozu ZUŠ) uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu, správní poplatek je ve výši
1000,-Kč.
Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na zámku v sobotu nebo jiný neobřadní den,
bylo vyhověno za stejný správní poplatek a město získalo příjem, který následně slouží k
částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl jiný požadavek na obřad
mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Petera Josef, Mgr. - vedoucí OS
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 29-1694/19
RM schvaluje obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují
v roce 2020 v obřadní síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a
v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy. RM
zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00
hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
Odpovídá: OS, Provede: OS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 ZM 10 dne 12.12.2019 - program
Identifikace:
Dne 12.12.2019 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 10. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný
program zasedání ZM 10 viz plakát v příloze k tomuto bodu. Po skončení veřejného zasedání
proběhne uzavřený seminář pro zastupitele, který se bude týkat areálu bývalých kasáren. Viz
bod č. RM 29 - 3/28.
Odůvodnění:
Plánované řádné veřejné zasedání ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 29-1695/19
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 10 dne 12.12.2019 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále MKN v podrobném znění dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Zajištění dodávek tepla pro PO na rok 2020
Identifikace: Řešení dodávek tepla pro PO na rok 2020 a doporučení na rok 2021 a roky následující.
Odůvodnění:
Na rok 2020 budou dodávky tepla pro PO zajištěny na základě dodatků ke stávajícím
smlouvám, které byly uzavřeny na základě výsledku veřejné zakázky v roce 2018. Tyto
dodatky nebyly uzavřeny na základě veřejné zakázky. Je tedy třeba tuto situaci pro PO řešit
pro následující období. Jako optimální se jeví model, který je používán pro kotelny čp. 6 a
DPS, tj. nákup plynu pro každou organizaci formou centralizované veřejné zakázky
(elektronické aukce) a následné uzavření servisních smluv na obsluhu jednotlivých kotelen na
základě veřejné zakázky, a to na dobu neurčitou.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 29-1696/19
RM bere na vědomí informaci o zajištění dodávek tepla pro PO na rok 2020 formou dodatku k
uzavřeným kupním smlouvám na dodávky tepla.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 29-1697/19
RM ukládá ředitelům PO ve spolupráci s OSÚ řešit problematiku tepelného hospodářství dle modelu
používaného městem, tak aby pro rok 2021 a následující roky byly v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek zajištěny servisní smlouvy na obsluhu plynových kotelen na dobu
neurčitou a periodicky se opakovala pouze e-aukce na nákup zemního plynu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 31.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 E-mail SMO ČR - Výzva - "DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU
STAVEBNÍMU ZÁKONU"
Identifikace:
Rada SMO ČR dne 22.11.2019 projednala a přijala tzv. desatero důvodů, proč říci jasné „ne“
novému stavebnímu zákonu. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Města jsou ze strany SMO ČR, kterého je naše město členem, vyzývána k připojení se k této
Výzvě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání: Komentář k této záležitosti podal radním TAJ.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 29-1698/19
RM projednala informaci z jednání Rady SMO ČR, která dne 22.11.2019 projednala a přijala tzv.
desatero důvodů, proč říci jasné „ne“ novému stavebnímu zákonu - viz příloha k tomuto bodu, a
souhlasí s připojením se města Nové Město nad Metují k této Výzvě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/9 Žádost ředitele MK o vyřešení havarijního stavu v Kině 70 - problémy s projektorem
Identifikace:
Ředitel MK, pan Bc. Zdeněk Krákora, se dne 02.12.2019 obrátil na RM se žádostí o vyřešení
havarijního stavu v Kině 70. V průběhu minulého týdne se objevily problémy s projekcí
(problém s barevností, obraz rozdělen na 2 plochy - zelená, červená s červenými pruhy).
Servis firmy AV Media v 1. pokusu o opravu (středa) vyměnil kabely, zkoušel výměny barev
apod., problémy se ale ve čtvrtek objevily znovu. Servisní pracovník v pátek zjistil závažnou
poruchu součástky Light Engine. Kvalita obrazu projekce není slučitelná s provozem, tudíž
museli v uplynulém víkendu zrušit projekce. Přišli tím o cca 400-500 diváků (při současném
trendu návštěvnosti). Prosinec bývá historicky nejlepší měsíc, jsou tam i projekce pro školy
atd. Je potřeba zvážit cenu pronájmu projektoru, který je vysoký, ale zamezil by zavření kina.
Podrobnosti viz e-mailová korespondence v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění: Řešení havarijního stavu v Kině 70 - problémy s projektorem.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Jedná se o bod na tzv. "žlutém papíru". Ředitel MK, pan Bc. Krákora, přišel na jednání
RM informovat radní o aktuální havarijní situaci v Kině 70, která souvisí s přerušením
promítání filmů, ke kterému došlo ode dne 29.11. do dne 02.12.2019. První náznaky poruchy
byly již před 10 dny. V Kině 70 se projekce zrušila ve čtvrtek večer, tj. dne 28.11.2019. V pátek
dne 29.11.2019 přijel do Kina 70 další servisní technik, který konstatoval chybu součástky
Light Engine (pozn.: tato součástka vypadá jako velký široký objektiv a jedná se o hlavní
součástku promítačky). Časový problém vidí v tom, že tato součástka lze zakoupit pouze v
USA nebo v Anglii. V e-mailu, který dnes zaslal radním, shrnul všechny možnosti, které nyní
jsou: 1/ zavřít kino, 2/ zakoupit repasovanou součástku, na kterou je pouze půl roční záruka,
3/ zakoupit novou promítačku za cenu cca 1.200.000 bez DPH. Rozbitá součástka, která
dosloužila, není bohužel standardně na skladě jako např. lampa promítacího zařízení.
Diskutující + dotazy:
Ing. Maur, MBA - jaká je tam odhadovaná životnost? Bc. Krákora - nyní jsme ji měli
bezproblémovou 7 let.
Pan Jarolímek - se "servismanem" jste řešili příčinu? Podívejte se do pojistné smlouvy - dříve
to tam bylo zahrnuto. Zkuste to probrat
Doba dodání promítačky - 3 týdny. Dodávka z Anglie (repase) snad je k dispozici, ale na druhý
e-mail již řediteli MK dodavatelé neodpověděli. Myslí si, že dodací lhůta je v tomto případě
kratší. Náhradní promítačka nyní není k dispozici. V pátek dne 06.12.2019 se dozvíme více
informací (jestli jim přijde atd.).
Dotaz MST - z pohledu DPH to můžeme uplatnit (např. nějaká smlouva o zapůjčení)? OF reagoval. Ředitel MK - na "ne - kulturní" záležitost DPH uplatnit nemůžeme.
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Dotaz Mgr. Hylského - k jaké možnosti se přiklání on jako ředitel MK? Ředitel MK - na základě
vyjádření odborných firem a všech prozatím získaných informací se osobně přiklání ke koupi
nové promítačky.
Ing. Maur, MBA - vyloučil by repasovaný díl a rozhodoval by se mezi novým dílem a nebo
novou promítačkou.
ST - navrhuje koupit novou součástku a ne novou promítačku.
Ing. Maur, MBA - důležité vidí apelovat na to, aby se předem zjistila příčina poruchy součástky
(pozn.: aby to např. nebylo přepětím apod.).
Pan Jarolímek - v prvé řadě by se měla zjistit od dodavatele také životnost nového dílu
(součástky).
Ředitel MK na chvíli odešel z jednání RM, aby zatelefonoval fy AV MEDIA, a.s., a zeptal se na
konkrétní dotazy radních, které na jednání RM 29 zazněly. Bc. Krákora se vrátil znovu na
jednání RM v 17:35 hodin a sdělil radním odpovědi na jejich dotazy, které v rámci telefonního
hovoru získal. Na dotaz týkající se příčiny nefunkčnosti součástky v promítačce odpověděl, že
chyba není v elektroinstalaci budovy Kina 70 (např. že by k tomu došlo z důvodu kolísání
proudu apod.), protože je v Kině 70 UPS(ka). Dále ředitel MK opravil svou úvodní informaci
v diskusi k tomuto bodu - sklad je v Holandsku, nikoliv v Anglii.
Ing. Maur, MBA - tzn., že nyní to víc vypadá přiklonit se ke koupi repasované součástky?
ST - naformuloval usnesení ve věci schválení RO v částce ve výši 750 tis. Kč - odhlasováno 7 pro.
O situaci bude informováno ZM 10.
Odchod Bc. Krákory z jednání RM v 17:40 hodin.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 29-1699/19
RM bere na vědomí informaci ředitele MK, pana Bc. Zdeňka Krákory, o havarijním stavu v Kině 70,
který nastal v souvislosti s poruchou projekčního zařízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 29-1700/19
RM souhlasí s opravou projektoru v Kině 70 formou nákupu nového náhradního dílu Light Engine
od servisní firmy AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, IČO: 48108375, za cenu 593.000 Kč bez
DPH (717.530 Kč vč. DPH). V případě, nedostupnosti nového dílu by byla oprava řešena nákupem
dílu repasovaného, dle individuální nabídky dodavatele, která bude případně znovu projednána v
RM.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 29-1701/19
RM schvaluje výjimku ze ZÁSAD MĚSTA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU při realizaci zakázky „Oprava digitálního projektoru
v Kině 70“ a souhlasí se zadáním přímo firmě AV MEDIA, a.s., Pražská 63, Praha 10, IČO:
48108375.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 29-1702/19
RM schvaluje RO - zařazení položky Oprava projektoru v Kině 70 (§ 3313) ve výši 750 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního
stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne
02.12.2019
Identifikace: Dne 02.12.2019 (tj. v den konání RM 29) doručil na podatelnu MěÚ Nové Město nad
Metují, p. [osobní údaj odstraněn], "Otevřený dopis a výzvu zastupitelům Nového Města
nad Metují". Podrobnosti viz příloha tohoto bodu na tzv. "žlutém papíře".
Odůvodnění: Otevřený dopis zastupitelům bude zařazován do jednání ZM 10, a proto ho projednává
RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání: Radní byli s dopisem seznámeni a postoupili ho k projednání do
programu ZM 10.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 29-1703/19
RM projednala "Otevřený dopis a výzvu zastupitelům Nového Města nad Metují", p. [osobní údaj
odstraněn], ze dne 02.12.2019, ve znění přílohy tohoto bodu a postupuje ho k projednání v ZM 10.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání: V závěrečné diskusi, vedené již mimo body schváleného programu, radní
projednávali tyto záležitosti:
Na dotaz podal MST aktuální informace o mobiliáři kaple sv. Jana Nepomuckého - zaplaceno
300 tis. Kč - zbývá zaplatit 200 tis. Kč ve 3 ročních splátkách - jde o informace od p. [osobní
údaj odstraněn].
Dotaz Ing. Prouzy - vydání nové mapy č. p. ve městě? TAJ - po dokončení všech
"názvoslovných aktivit" Komise názvoslovné, tzn. někdy v roce 2020.
Ing. Maur, MBA, se omluvil z příštího jednání RM 30.
Konec jednání RM 29 v 19:53 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 29 vyhotoven a vypraven dne: 9. prosince 2019.

Stránka 68

