Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 330 (ve volebním období 24. zasedání) ze dne: 29.9.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 330 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:14
místostarosta (Město)
13:00
18:14
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:14
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:14
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:16
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
18:14
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:18
15:12
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:12
15:36
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:36
16:58
sportu)

Účast
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 330 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 330 (ve volebním období 24. zasedání) ze dne: 29.9.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Majetkoprávní úkony
3 Rozvoj
4 Správa nemovitostí
5 Školství, kultura a sport
6 Finance
7 Různé

13:00
13:05
13:50
15:05
15:35
16:10
17:00

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 330 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:14
místostarosta (Město)
13:00
18:14
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
radní (Rada města)
13:00
18:14
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:14
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:14
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:16
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
18:14
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:18
15:12
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:12
15:36
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:36
16:58
sportu)

Účast
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 330 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 329) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 329 ze dne 14.9.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Schůzka na ŘSD proběhla dne 21.9.2015, dne 20.10.2015 budou při jednání na městě předány zástupci ŘSD
potřebné podklady, následně se k tomu ŘSD písemně vyjádří. RM 330 schválen nový termín: 23.11.2015 (Probíhá
projednání s ŘSD.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 285- 12086/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve znění přílohy č. RM 285 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM zvát ARCH na jednání týkající se obnovy
památek ve městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k
dohledu na citlivý přístup k dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Plnění:
Průběžně plněno. RM 330 schválen nový termín: 21.12.2015 (Průběžně plněno.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13170/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 406
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 20.6.2016

, výchozí: 20.6.2016

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení KREG č. 8/2014 - vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných nemovitostí

Usneseni:: RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond týkat, a to vč. představy
o kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na podporu z takového fondu.
Plnění:
Návrh hodnotných památkových objektů není dokončen. Je to poměrně náročný dokument, který ještě bude vyžadovat
nějaký čas na dopracování. V tomto roce se pověřený pracovník OVRR nebude moci věnovat práci na dokumentu,
jelikož bude dlouhodoběji nepřítomen z důvodu nemoci. OVRR navrhuje prodloužení termínu zpracování dokumentu
do 06/2016. RM 330 schválen nový termín: 20.6.2016 (Náročnost dokumentu, ozdravný pobyt zpracovatelky.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13354/15
19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Z důvodu nezájmu projektantů, bude poptávkové řízení zopakováno. RM 330 schválen nový termín: 26.10.2015
(Opakování poptávky.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 6.10.2015

RM 317- 13356/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 683
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Návrh pamětní desky Vl. Moravce

Usneseni:: RM vzala na vědomí předložený návrh pamětní desky Vl. Moravce ve znění přílohy č. RM 317 - 3/5. RM ukládá OMM
ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě
zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této
akce do seznamu investic na rok 2015 na ZM. RM ukládá OŠKS zařadit tuto záležitost do nejbližšího jednání komise
kulturní.
Plnění:
Mělo být provedeno nové projednání v OV, kdy KKULT umístění navrhované desky nedoporučila a RM návazně na to
ST pověřila, aby o tomto informoval předsedu OV Spy. To ST splnil, doporučení kulturní komise bylo projednáno s
předsedou OV Spy a ten slíbil, že podnět bude zařazen do dalšího jednání OV. Prozatím v OV projednáno nebylo.
RM 330 schválen nový termín: 23.11.2015 (Čeká se na nové aktuální stanovisko OV Spy.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 319- 13477/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 781
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí:

29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dětská hřiště v Novém Městě nad Metují - návrh pro využití částky 400.000 Kč v roce 2015

Usneseni:: RM souhlasí, aby schválená částka na Dětská hřiště v rozpočtu 2015 ve výši 400.000 Kč byla v letošním roce
investována do centrálního dětského hřiště na p. p. č. 624/3 a část 615/1 v k. ú. Nové Město nad Metují na sídlišti
Malecí, mapka přílohou č. RM 319 - 3/5. RM souhlasí, aby bylo toto hřiště zaměřeno na širší věkovou skupinu dětí od 1
roku do 15 let a bylo takto navrženo a bylo realizováno případně i v etapách v závislosti na celkové vysoutěžené
nabídkové ceně.
Plnění:
Na uvedené dětské hřiště bylo provedeno výběrové řízení, výsledky budou přeloženy do RM 330.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13506/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 805
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 29.9.2015

, výchozí:

29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města - podnět KSPORT

Usneseni:: RM se seznámila s podnětem KSPORT a ukládá OŠKS ve spolupráci UIA připravit aktualizaci Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno, zařazeno jako samostatný bod v RM 330 - 5/11.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13560/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 876
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Viz bod 5/1 - Akademické týdny a jejich přesah do Polska

Usneseni:: RM ukládá vedení města projednat možnost přeshraničního propojení akcí Akademické týdny a Dny křesťanské kultury
na některém budoucím jednání s partnerským městem Duszniki Zdrój.
Plnění:
V průběhu Dnů evropského dědictví projednal ST možnost propojení akce Akademické týdny a Dny křesťanské kultury
s vedením města Duszniki Zdrój. Propojení obou akcí by vedení partnerského města uvítalo a bude spolupracovat v
jednání s jejich organizátory.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13594/15
19 900
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Ze ZM 107 - 7/1 - Podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Stará školy" v Krčíně
Int: OSN/316

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Staré školy" v Krčíně,
který byl vznesen na zasedání ZM 107 dne 23.04.2015. RM dále bere na vědomí dopis pí D. K., která projevila zájem o
koupi objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín "Stará škola". RM ukládá OMM pokračovat v řešení otázky budoucnosti
objektu "Staré školy", shromažďování názorů a podnětů týkajících se budoucnosti tohoto objektu. RM ukládá OMM
zpřístupnit v rámci akce "Dny evropského dědictví" objekt pro veřejnost a připravit k tomu krátkou písemnou informaci
pro návštěvníky o tom, co by záchrana objektu znamenala, kolik Kč by stála apod. RM ukládá ve smyslu tohoto
usnesení odpovědět na dopis p. D. K.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.10.2015

Odpovídá (Garant) : ST

19 980
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

RM 323- 13624/15

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

MSSS Oáza - navýšení úvazků zdravotních sester

Usneseni:: RM schvaluje s platností od 01.10.2015 navýšení pracovních úvazků registrovaných zdravotních sester MSSS Oáza ze
stávajících 2,25 úvazku na 5,0 úvazku. RM schvaluje navýšení limitu mzdového fondu na rok 2015 o částku 309 tisíc
Kč s tím, že uvedené navýšení bude pokryto z fondu organizace (rezervní nebo investiční fond). RM tento svůj souhlas
zároveň podmiňuje tím, že ZM na svém řádném zasedání v červnu 2015 schválí celý koncepční záměr předkládaný v
bodě 1/2.
Plnění:
Od 1.10.2015 bude navýšen pracovní úvazek registrovaných zdravotních sester v MSSS Oáza na 4,0 a od 1.11.2015
bude navýšen na 5,0 úvazku.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 015
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13664/15

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dopravní značení ul. Rašínova - zachování přechodně umístěné dopravní značky Zákaz zastavení

Usneseni:: RM ukládá OMM projednat možnost trvalého umístění DZ Zákaz zastavení v ulici Rašínova i po skončení rekonstrukce
ulice Náchodské.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

RM 324- 13740/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 070
Věc:

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pamětní desky J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT

Usneseni:: RM se seznámila s podnětem KKULT na umístění pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a
vydavatele Teodora Böhma v roce 2017 do průchodu hotelu Rajská zahrada. RM ukládá OŠKS vstoupit v jednání s
Maticí českou o možnosti výroby výše uvedených pamětních desek a po projednání v KKULT předložit do RM.
Plnění:
Splněno, s Maticí českou bylo jednáno, projednáno bylo v KKULT dne 16.09.2015 - zařazeno jako samostatný bod RM
330 - 5/9.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 094
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 325- 13772/15

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Ukončení nájemní smlouvy - stížnost na soužití v bytovém domě
Int: OSN/331

Usneseni:: RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytové jednotky, pí H. K., a to ke dni 30.09.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
6.10.2015
Poznámka:

RM 325- 13792/15
20 103
Věc:

Závěr:

S

Termín: 28.9.2015

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

Splněno, usnesení vyřadit

, výchozí: 28.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o zábor veřejného prostranství a spolupořadatelství města - Svatováclavské odpoledne 2015

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání
Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru před Základní uměleckou školou B. Smetany, a to dne
28.09.2015 od 12:00 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání
akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 08.08.2005, a které budou společně se souhlasem předány
žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu,
rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého
pódia v majetku města a zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za zajištění součinnosti zainteresovaných
subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Jednota OREL a MO KDU ČSL. RM souhlasí s tím, aby pódium zůstalo
na Husově náměstí po akci dne 12.09.2015 až do doby konání Svatováclavského odpoledne, tj. do dne 28.09.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.10.2015

RM 326- 13812/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 133
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost SVJ Husova 724, 725, 726 o opravu a rekonstrukci chodníku

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek Husova 724, 725, 726 o akutní opravu chodníku a budoucí
komplexní rekonstrukci chodníku před jejich domem. RM ukládá TS provést v rámci své činnosti a kapacit nezbytné
akutní opravy zadláždění chodníku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13813/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 134
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Informační tabulky na vnitřním okruhu naučné stezky v MPR

Usneseni:: RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 326 - 3/10 vzhled a texty informačních tabulek pro Spolkový dům č. p. 1225,
Městské muzeum Nové Město nad Metují č. p. 1226, kostel Nejsvětější Trojice, Zázvorka č. p. 1210 a bere na vědomí
jejich umístění na daných budovách.
Plnění:
Tabulky byly zadány do výroby, umístění bude provedeno září - říjen 2015. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13815/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 136
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí:

29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Petice Na záchranu "Staré školy" v Krčíně, č. p. 22

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí Petici Na záchranu "Staré školy" v Krčíně. RM konstatuje, že nadále bude ve věci
objektu "Staré školy" postupováno v duchu již dříve přijatých usnesení RM, tzn., že byl zpřístupněn objekt Staré školy
pro paní T. S. a jí přizvané odborníky, OSN jim pak poskytlo i expertízy (statika), které byly v minulosti na objekt Staré
školy zpracovány a je připravena anketa pro občany, kteří mohou objekt navštívit dne 12.09.2015 v rámci Dnů
evropského dědictví. Po vyhodnocení ankety a shromáždění případných návrhů od odborníků přizvaných paní T. S.,
bude vše opět předloženo do RM k dalšímu rozhodnutí. RM ukládá o těchto skutečnostech souvisejících s vyřizováním
Petice informovat ZM.
Plnění:
Výsledky ankety jsou předloženy do RM 330 na základě toho bude přijato nové usnesení.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13820/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 139
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Anketa "Stará škola"

Int: OSN/340
Usneseni:: RM souhlasí dle upravené přílohy č. RM 326 - 4/4 se zněním ankety týkající se budoucnosti objektu "Stará škola", č. p.
22, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují a ukládá OSN provést dle této ankety názorový průzkum při otevření
objektu "Staré školy" pro veřejnost dne 12.09.2015 v rámci akce Dny evropského dědictví a výsledky předat RM k
dalšímu projednání.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13844/15
20 157
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej pozemku města v ul. Lesní

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou pro pozemek p. p. č. 1495/5 o výměře 338
m2, druh pozemku lesní v k. ú. a obci Nové Město nad Metují a poté zveřejnit záměr města tento pozemek prodat za
minimální cenu dle znaleckého posudku a vč. ceny za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu dle
navrženého záměru města prodat pozemky viz příloha - návrh záměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.10.2015

RM 327- 13846/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 159
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-2007192/1, název stavby: Nové Město nad Met. - kNN pro připojení p. č.
134/3, Novotný, na pozemcích p. p. č. 129/2, ostatní plocha, p. p. č. 675/1, ostatní plocha a p. p. č. 134/1, ovocný sad,
vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha návrh smlouvy. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku
zatíženého věcným břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem podle
skutečného provedení, vyhotoveným na náklady žadatele.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13847/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 160
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2005510/VB/01], název stavby: N.Město n.M., rek. DTS NA-0158+přípojka
VN, na pozemcích p. č. 872/1, p. p. č. 2034/9, p. p. č. 2034/18, p. p. č. 2093/2 a p. p. č. 2240, vše druh pozemku
ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
viz příloha - návrh smlouvy. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm
pozemku zatíženého věcným břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem,
podle skutečného provedení, vyhotoveným na náklady žadatele.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13856/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 166
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Plakátovací zařízení - rozhodnutí ve věci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Usneseni:: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci umístění mobilního plakátovacího
zařízení v prostoru Husova náměstí. RM ukládá OMM předložit Komisi regenerační tento bod k projednání a k navržení
nového místa mimo Městskou památkovou rezervaci (MPR) pro přemístění mobilního plakátovacího zařízení z
prostoru Husova náměstí. Dále RM ukládá OMM zahájit nová jednání se státní památkovou péčí ve věci nového
návrhu a umístění mobilního plakátovacího zařízení v městské památkové rezervaci.
Plnění:
Projednání nového umístění vyrobeného plakátovacího zařízení bylo předloženo tajemnici Komisi regenerační, aby
bylo předloženo jako bod do jednání Komise. Ta by měla zasedat dne 30.9.2015. Nová jednání ve věci nového návrhu
a umístění mobilního plakátovacího zařízení v městské památkové rezervaci budou s městskou památkovou péčí
teprve zahájena. RM 330 schválen nový termín: 23.11.2015 (Jednání komise teprve proběhne.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 328- 13882/15
20 187
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2, druh pozemku ovocný sad,
k. ú. Krčín, vedeného na LV č. 1103 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu, s
vlastníkem pozemku, paní Ing. akad. arch. M. D. za účelem umístění čekárny autobusové zastávky (vč. odpadkového
koše), dle příslušných povolení, a to na dobu určitou 10 let a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (celkem 240
Kč/kalendářní rok) s tím, že nájemné bude hrazeno ode dne zahájení stavby. Nájemce se zaváže pronajímateli pro
případ, že čekárna přestane plnit svůj účel, že ji na vlastní náklady odstraní a uvede pozemek do původního stavu
včetně oplocení, a v případě, že provozem čekárny dojde prokazatelně k poškození oplocení pronajímatele, provede
nájemce opravy na vlastní náklady.
Plnění:
Žádáme o změnu termínu. RM 330 schválen nový termín: 23.11.2015 (Paní Davidová navrhla zvýšení ceny pronájmu
240 Kč na 2 400 Kč (předkládáme k projednání do RM 330) a dále je třeba vyčkat na dořešení technických problémů s
výstavbou čekárny a odvodněním chodníku a vyjasnění podmínek stavby.)
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.10.2015

RM 328- 13885/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 188
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej pronajatého pozemku v ul. U Lípy - žádost

Usneseni:: RM projednala žádost manželů H. a ukládá OMM svolat se žadateli schůzku za účasti ST.
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

Žádáme o změnu termínu. RM 330 schválen nový termín: 12.10.2015 (Schůzka proběhla dne 16.9.2015 za účasti p.
starosty a bylo dohodnuto, že dne 22.9.2015 ve 13:00 hodin bude ještě schůzka přímo na místě. Pro tuto schůzku
ORM zjistí velikost ochranných pásem pro sítě, aby bylo možné stanovit minimální šíři pozemku.)
Závěr:
6.10.2015
Z
Žádost o nový termín splnění

RM 328- 13889/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 192
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v ul. Komenského

Usneseni:: RM ukládá OMM po projednání informace o tomto postupu v ZM 109 dne 10.09.2015 zveřejnit záměr města
pronajmout pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nejvyšší nabídku nájemného uvedenou za 1 m2 a rok,
minimální nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ve stavu, v jakém se
nachází, s tím, že přístup na pozemek je zajištěn věcným břemenem spočívajícím v právu průchodu budovou č. p. 382
a po pozemku st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM 328 návrh záměru.
Plnění:
Záměr města pronajmout pozemek byl zveřejněn. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13894/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 196
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o právu provést stavbu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na opěrnou zeď ul. Nádražní ulice č. p. 316, na pozemku p. č. 1912/11,
k. ú. Nové Město nad Metují, pro potřebu vydání stavebního povolení a realizaci, na pozemku spoluvlastnic paní RNDr.
L. K. a paní Mgr. E. H., a to dle projektové dokumentace: „Nové Město nad Metují, Nádražní ulice, č. p. 361, Opěrná
zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 na p. č. 1912/14 a 1912/11, vypracovanou projekční a inženýrskou kanceláří ASSPRO,
s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 328 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13927/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 221
Věc:

Termín: 29.9.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí:

29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Kupní smlouva - Škoda Felicia

Usneseni:: RM ukládá OF zajistit podklad pro stanovení prodejní seny (znalecký posudek, posouzení odborné firmy…) a návazně
zveřejnit záměr prodeje vozidla Škoda Felicia, registrační značka NAI 58-23, nejvyšší nabídce s tím, že cena
stanovená znaleckým posudkem bude minimální cenou.
Plnění:
Znalecký posudek byl zpracována a nabídka prodeje vyvěšena na úřední desce.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 328- 13929/15
20 223
Věc:

Termín: 22.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 22.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Evropský den bez aut

Usneseni:: RM souhlasí s podpisem "Charty 2015" starostou a zároveň souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci
"Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí uvedených v příloze č. RM 328 - 7/2.
Plnění:
Splněno. Charta podepsána, Evropský den bez aut se uskutečnil dne 18.09.2015 v MŠ a ZŠ.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.10.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 329- 13940/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 229
Věc:

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zápis č. 115 Bytové komise ze dne 09.09.2015
Int: OSN/350

Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 115 Bytové komise ze dne 09.09.2015, ve znění přílohy č. RM 329 6/2.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 230
Věc:

Termín: 28.9.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 329- 13941/15

, výchozí: 28.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej vozidla Škoda Felicia

Usneseni:: RM schvaluje prodej vozidla Škoda Felicia za částku 6.800 Kč a kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a
p. J. M. ve znění přílohy č. RM 329 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva byla uzavřena a převod vozidla proveden.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 231
Věc:

Termín: 28.9.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 329- 13942/15

, výchozí: 28.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0053

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0053
uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem a městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na výdaje za
uskutečněný zásah JSDH obce mimo její územní obvod za období roku 2014, ve znění přílohy č. RM 329 - 6/4 a
pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Dodatek smlouvy byl odeslán k podpisu na KHK.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 329- 13944/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 233
Věc:

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VZ - „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany“

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku “PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují Krčín, Nahořany“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou
zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.10.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 329- 13947/15
20 234
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Připomínka paní Petruželkové - ul. Rašínova

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s ODSH zajistit vrácení značky "Zákaz zastavení" do ul. Rašínova.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
6.10.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 330 - 29.9.2015

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 330 - 29.9.2015

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská (PŘESUNUTO do RM 331)
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/1 - Flash Příloha: RM 330 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Vlastník pozemku a pronajímatel, Ing. akad. arch. M. D., dne 21.09.2015 telefonicky sdělila, že požaduje za pronájem
části p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Krčín pro umístění čekárny k autobusové zastávce před č. p. 192 v ul.
Nahořanská nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok, celkem 2.400 Kč za kalendářní rok. Usnesením č. RM 328-13882/15 ze
dne 31.08.2015 bylo schváleno nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. V příloze č. RM 330 - 2/1 předkládáme upravený návrh
smlouvy dle požadavků pronajímatele.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s požadovanou výší nájemného + ne/schválit Smlouvu o nájmu části pozemku.
Odůvodnění:
Dne 31.08.2015 usnesením č. RM 328-13882/15 schváleno nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (regulovaná cena dle
Cenového věstníku MF č. 01/2015). Paní Ing. akad. arch. M. D. požádala vzhledem k obavám o ničení plotu a zvýšení
nákladů na jeho údržbu o zvýšení nájmu. Odchylka od obvyklé ceny nájmu za pozemek pro veřejně prospěšnou
stavbu je odůvodněna tím, že jiné vhodné místo, které by splňovalo technické parametry v ul. Nahořanská není a na
stavbu čekárny lze pohlížet jako na veřejně prospěšnou stavbu, která by bez souhlasu pronajímatelky nevznikla.
Město má uzavřenou jedinou obdobnou smlouvu na pronájem pozemku pro čekárnu v ul. 1. máje vedle městské
ubytovny, kde je cena nájmu za 1 m2 pozemku 60,32 Kč/rok. Tato smlouva byla uzavřena v době před regulací cen
nájmu pozemků pro veřejně prospěšné stavby. Po dohodě s ORM bude smlouva uzavřena po odsouhlasení finálního
technického řešení zastávky a dalších návazných úprav (odvodnění, vyspádování chodníku aj.). Paní Ing. akad. arch.
M. D. bude na řešení stavebních detailů s ORM spolupracovat, schůzka naplánována na konec měsíce září.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli na přesunutí bodu do programu příští RM č. 331. Bude jednáno o případném prodeji apod.
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RM 330 - 29.9.2015

2.2 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/2 - Flash Příloha: RM 330 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemek je opět volný, krátkodobý pronájem s fy NOVOSTAV, s. r. o.,
skončil a pozemek byl vyklizen.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění pronájmu.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a fy PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o.
Pozemek krátkodobě využívaly firmy pracující na stavbě v ul. Náchodská. Pozemek je nyní upraven a volný. OMP
navrhuje zveřejnění záměru pronájmu. Odborné útvary s pronájmem celé plochy, příp. i jen její části, vyslovily souhlas.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 330- 13948/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20261).

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města pronajmout
část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím, že
zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.3 Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/3 - Flash Příloha: RM 330 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 681/39 o výměře 43 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v majetku
města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr města prodat pozemek byl zveřejněn
ode dne 31.07.2015 do dne 18.08.2015 a nabídku k němu podali manželé PhDr. J. H. Ph.D. a paní L. H., kteří vlastní
sousední dům a zahradu a zároveň požádali město o snížení kupní ceny pozemku, protože nákup domu v roce 2014
byl pro ně finančně dost náročný. Kupní cena v místě a čase obvyklá byla určena znalcem dne 25.07.2015 na částku
263 Kč/m2 pozemku vč. ceny za vyhotovení znaleckého posudku ve smyslu usnesení č. RM 324-13710/15. Přílohy:
foto, zveřejněný záměr, snímek mapy - vlastníci, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit schválit prodej pozemku z majetku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasí. Cílem je zprůchodnění pozemků města podél oplocení nemocnice do areálu
MSSS Oáza - Studie zeleně. Kupní cenu lze snížit jen v případě, že by prodej pozemku za cenu nižší než obvyklou
přinesl městu jinou výhodu, což v tomto případě nenastane.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 330- 13949/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20262).

RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/39 o výměře
43 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují manželům PhDr. J. H. Ph.D. a paní L. H., kteří vlastní sousední dům a zahradu, za kupní cenu
263 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 11.309 Kč. Pro snížení kupní ceny RM neshledává zákonný důvod.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 330 - 29.9.2015

2.4 Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/4 - Flash Příloha: RM 330 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 681/4 o výměře 110 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v majetku
města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr města prodat pozemek byl zveřejněn
ode dne 31.07.2015 do dne 18.08.2015 a nabídku k němu podali manželé J. a M. L., kteří vlastní sousední pozemky v
ul. Vrchovinská v Novém Městě nad Metují s tím, že městu nabídli kupní cenu ve výši 270 Kč/m2 pozemku, tj. celkem
29.700 Kč. Kupní cena v místě a čase obvyklá byla určena znalcem dne 25.07.2015 na částku 263 Kč/m2 pozemku
vč. ceny za vyhotovení znaleckého posudku ve smyslu usnesení č. RM 324-13710/15. Přílohy: foto, zveřejněný
záměr, snímek mapy - vlastníci, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit schválit prodej pozemku z majetku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasí. Cílem je zprůchodnění pozemků města podél oplocení nemocnice do areálu
MSSS Oáza - Studie zeleně.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 330- 13950/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20263).

RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/4 o výměře
110 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují manželům J. a M. L., za kupní cenu 270 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 29.700 Kč.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Prodej pozemku z majetku města nad nemocnicí
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/5 - Flash Příloha: RM 330 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 681/40 o výměře 61 m2, druh pozemku zahrada, a podíl o velikosti 9/11 pozemku p. p. č. 681/41, o
výměře cca 22 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, oba v majetku města, zapsané
na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr města prodat pozemek a podíl na pozemku byl
zveřejněn ode dne 31.07.2015 do dne 18.08.2015 a nabídku k němu podali manželé R. a D. Č. s tím, že městu nabídli
kupní cenu ve výši 265 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 21.995 Kč. Kupní cena v místě a čase obvyklá byla určena
znalcem dne 25.07.2015 na částku 263 Kč/m2 pozemku vč. ceny za vyhotovení znaleckého posudku ve smyslu
usnesení č. RM 324-13710/15. Přílohy: foto, zveřejněný záměr, snímek mapy - vlastníci, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit schválit prodej pozemku z majetku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasí. Cílem je zprůchodnění pozemků města podél oplocení nemocnice do areálu
MSSS Oáza - Studie zeleně.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 330- 13951/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20264).

RM doporučuje ZM schválit za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodej pozemku p. p. č. 681/40 o výměře
61 m2, druh pozemku zahrada, a podíl o velikosti 9/11 pozemku p. p. č. 681/41, o výměře cca 22 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují Metují, manželům R. a D. Č., za kupní cenu 265 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 21.995 Kč.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Zadání geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemky města a manželů H.
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/6 - Flash Příloha: RM 330 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Manželé M. a M. H. požádali o odkoupení pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 278 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, a části pozemku o velikosti cca 167 m2 z p. p. č. 674/12 o výměře 310 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žádost je podávána opakovaně. Poprvé dne 04.01.2002 - prodej zamítnut,
ode dne 01.07.2003 pronájem p. p. č. 674/22 na dobu neurčitou za roční nájemné 2.502 Kč, dne 06.06.2006 - prodej
zamítnut. Dle usnesení č. RM 328-13885/15 byla žádost projednána se žadateli s tím, že z důvodu zachování
případného průchodu pro umístění sítí včetně ochranného pásma v šíři 3 m bude předložen k posouzení RM záměr
směnit část pozemku p. p. č. 674/10 manželů H. za stejnou výměru pozemku p. p. č. 674/22 tak, aby v majetku města
zůstal pozemek v šířce minimálně 3 m, přičemž z pozemku p. p. č. 674/22 si město ponechá část výměry tak, aby
šířka 3 m byla zachována až k pozemku p. p. č. 807/1 ve vlastnictví paní Pravcové. Pro záměr města je třeba
vyhotovit geometrickým plán na oddělení pozemků, kterým budou přesně stanoveny výměry převáděných pozemků a
znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé. Přílohy: foto, návrh dělení pozemků, ortofoto mapa,
pozemky města a polohopis, pozemky města a sítě, studie zástavby.
K rozhodnutí:
Souhlasit s rozdělením pozemků města GP a vyhotoveným znaleckého posudku.
Odůvodnění:
OMM dlouhodobě upozorňuje na nutnost zachovat možnost uložení sítí a jejich ochranného pásma v této lokalitě.
Manželé H. souhlasí s rozšířením nejužšího místa na pozemku města ze 2,4 m na 3 m, tj. ustoupí o šíři 0,6 m ze
svého pozemku. Po oddělení nezbytné části z pozemků města p. p. č. 674/22 a 674/21 v k. ú. Nové Město nad Metují
bude možné je nabídnout k prodeji. Navazující Studie zástavby Dubinky - František s využitím městských pozemků
pro stavbu RD nepočítá - viz příloha - Studie zástavby Dubinky - František, a vzhledem k velikosti okolní výstavby
(bytový dům BD Kaštánky, dům H. a řadové domy) by využití pozemku pro stavbu RD bylo nevhodné.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Ing. Neumanna k šíři pozemku - reagoval ST - vysvětlil, jak to bylo řečeno při zadání na minulé RM zůstane zde dostatečně široký prostup.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 330- 13952/15,

(uložen úkol číslo 20265).

RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na rozdělení pozemků p. p. č. 674/22, p. p. č. 674/21 a p. p. č. 674/10 tak, aby
vznikl pozemek v šíři 3 m dle přílohy - viz návrh dělení, zajistit na tyto pozemky znalecký posudek a poté připravit návrh
zveřejnění záměru města prodat a předložit ho RM.

STIS

RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Žádost SVJ Nahořanská 309 a 310 o pokácení smrku a úpravu koruny sakury
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/7 - Flash Příloha: RM 330 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Žádost SVJ Nahořanská 309 a 310 o pokácení smrku a úpravu koruny sakury - viz příloha č. RM 330 - 2/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SVJ Nahořanská 309 a 310 + ne/souhlasit s pokácením smrku a úpravou koruny sakury.
Odůvodnění:
Vyjádření TS + OŽP: Na základě terénního šetření ze dne 08.09.2015 za účasti TS a OŽP nemáme připomínek k
pokácení smrku pichlavého. Jedná se o strom se silně asymetrickou a proschlou korunou v důsledku konkurence s
okolními dřevinami. Poškozování vchodu do domu kořeny stromu není průkazné. U sakury a javoru provedou TS
prořez koruny.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 330- 13953/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20266).

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého na pozemku p. č. 643/5 v k. ú. Krčín a bere na vědomí, že u sakury a javoru
dojde k prořezu korun stromů.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Žádost Bytového družstva Malecí 575 o posouzení vzrůstu stromů u panelového domu č. p. 575 na
Malecí
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/8 - Flash Příloha: RM 330 - 2/8 - Flash
Identifikace:
Žádost Bytového družstva Malecí 575 o posouzení vzrůstu stromů u panelového domu č. p. 575 na Malecí - viz
příloha č. RM 330 - 2/8.
K rozhodnutí:
Projednat žádost bytového družstva Malecí 575 o posouzení vzrůstu stromů u panelového domu č. p. 575 na Malecí.
Odůvodnění:
Vyjádření TS + OŽP: Na základě terénního šetření ze dne 08.09.2015 za účasti TS a OŽP byl dohodnut prořez koruny
javoru, nacházejícího se na boční straně bytového domu. K jeho pokácení nebyly v současné době shledány důvody.
Strom je v dobrém zdravotním stavu, plní své estetické funkce v zástavbě. K požadavku vyvětvení korun smrků:
Smrky mají velmi dobře zavětvené, estetické koruny, k jejich vyvětvení není důvod. Naopak by tímto zásahem byl
poškozen jejich přirozený habitus. Rodiče by měli mít své děti, hrající si venku, pod dozorem tak, aby nedošlo k jejich
zranění, ale také k poškození stromů.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann změnil své hlasování na "ano" - poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 330- 13954/15,

(uložen úkol číslo 20267).

RM nesouhlasí s pokácením 1 ks javoru u bytového domu Malecí 575 a odstraněním spodních pater korun smrků. RM ukládá
TS provést potřebný prořez koruny javoru.
RM 330 Ukládá.
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2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/9 - Flash Příloha: RM 330 - 2/9 - Flash
Identifikace:
1 ks smrku pichlavého a 2 ks katalpy obecné na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Jedná se o silně proschlé dřeviny s výrazně sníženou vitalitou, nacházející se v Jiráskových sadech.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 330- 13955/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20268).

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého a 2 ks katalpy obecné na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
RM 330 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Žádost p. L. R. o odstranění dřevin rostoucích mimo les z p. p. č. 236/1 v k. ú. Krčín
Zdroj. dokum.: RM 330 - 2/10 - Flash Příloha: RM 330 - 2/10 - Flash
Identifikace:
Žádost p. L. R. o odstranění dřevin rostoucích mimo les z p. p. č. 236/1 v k. ú. Krčín - viz příloha č. RM 330 - 2/10.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. L. R. o odstranění dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP + TS: Na základě terénního šetření ze dne 22.09.2015 za účasti TS a OŽP na pozemku p. č. 236/1 v k.
ú. Krčín bylo zjištěno následující: Na části předmětného pozemku se nachází celkem 8 ks smrku ztepilého. V nedávné
době byly stromům značně amatérským způsobem odstraněny některé větve korun. Na základě posouzení jejich
stavu bude odstraněno 7 ks smrku. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, je třeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení pouze jednoho ks smrku, jehož obvod ve
výšce 130 cm nad zemí je 100 cm. U tohoto stromu byla zjištěna rozsáhlá trhlina ve kmeni, proto k jeho odstranění
není připomínek. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí u ostatních smrků nedosahuje 80 cm, proto k jejich kácení
není třeba povolení orgánu ochrany přírody (nejedná se o stromořadí ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny).
Smrk nacházející při vjezdu na pozemek u dalšího rodinného domu (mimo linii podél chodníku) bude zachován.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 330- 13956/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20269).

RM souhlasí s odstraněním 7 ks smrku ztepilého na p. p. č. 236/1 v k. ú. Krčín.
RM 330 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 330 - 29.9.2015

Rozvoj

13:50

OMM

3.1 Informace z OMM - projekt "Zdravé stromy pro zítřek"

Identifikace:
Informace z OMM k projektu "Zdravé stromy pro zítřek" - o podání žádosti do projektu "Zdravé stromy pro zítřek"
(http://zdravestromy.cz/bezplatne-osetreni-stromu/). V průběhu podzimu bude stav každého přihlášeného stromu
posouzen odborníky a studenty z Mendelovy univerzity v Brně. Dále komise vybere stromy, které budou bezplatně
ošetřeny certifikovanými arboristy. Možné přihlásit pouze jeden strom. TS pro letošní rok vybraly lípu u vstupu na
novoměstský hřbitov u Sokolovny. Žádosti se předkládají do dne 30.09.2015. Jedná se o spolupráci mezi TS, OMM a
OŽP. OŽP - již 2 stromy v předchozích letech byly takto ošetřeny v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly dotazy na počty stromů ve městě a počty těch, které by přicházely v úvahu k zařazení do žádosti v tomto
programu.

STIS
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.2 Dopravní opatření v ul. Malecí - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových stránkách
města

Identifikace:
V rubrice dotazy a odpovědi na webových stránkách města byl p. M. S. vznesen dotaz resp. naléhavá prosba na
zhotovení zpomalovacích pásů (retardérů) od odbočky u potravin Verner na Malecí (na rohu je velký smrk a
kontejnery) směrem dolů, do ulice Nad Stadionem. V daném úseku je sice dopravní značení č. B20a „Nejvyšší
dovolená rychlost“ s údajem 20 km/hod., ale tu málokdo dodržuje. Často je pan S. svědkem, hlavně v ranních
hodinách, když jdou malé děti do školy, jak tito šílenci kličkují větší rychlostí mezi školáky. Je to otázkou času, kdy zde
dojde k tragédii.
K rozhodnutí:
Uložit OMM prověřit možnost umístění zpomalovacích prahů v úseku od křižovatky ul. Malecí (u potravin Verner) po
křižovatku s ul. Nad Stadionem, uložit MP provádět průběžné kontroly dodržování stanovené rychlosti, zejména v
ranních hodinách, kdy jdou děti do školy.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Doporučujeme prověření možnosti umístění zpomalovacích prahů v daném úseku. V ul. Nad
Stadionem již v minulosti byla řešena záležitost umístění zpomalovacích prahů (retardérů), a to v části u stávajícího
kontejnerového stání. RM zde retardéry nebyly schváleny. Než se najde vhodné řešení, doporučujeme, aby MP
prováděla průběžné kontroly nad dodržováním stanovené rychlosti 20 km/hod., zvláště v ranních hodinách. Stejným
problém, nedodržování stanovené rychlosti vozidel, byl osobně řešit i p. Karel Podolský z ul. Bratří Čapků. Pan
Podolský vznesl dotaz, zda by nešlo do ul. Bratří Čapků umístit zpomalovací prahy. Dotaz byl řešen prozatím ústně.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda i tuto lokalitu, které se podnět občana týká, řeší studie Doprava v klidu. ORM - neřeší, o
záležitosti je třeba jednat. Radní diskutovali, jak reagovat na takovéto různé podněty.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 330- 13957/15,

(uložen úkol číslo 20270).

RM ukládá OMM prověřit možnost umístění zpomalovacích prahů v úseku od křižovatky ulice Malecí (u potravin Verner) po
křižovatku s ul. Nad Stadionem. RM ukládá MP provádět průběžné kontroly dodržování stanovené rychlosti, zejména v
ranních hodinách, kdy jdou děti do školy.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky na p. p. č. 610 v k. ú. Spy
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/3 - Flash Příloha: RM 330 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Manželé D. připravují stavbu vodovodní přípojky z vodovodního řádu na p. p. č. 610, k. ú. Spy, ve vlastnictví města.
Souhlas města se stavbou je udělen Smlouvou o právu provést stavbu.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
OMP souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 330- 13958/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20271).

RM schvaluje umístění stavby vodovodní přípojky a Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město nad
Metují a manželi Ing. I. D. CSc. a Bc. J. D., ve znění přílohy č. RM 330 - 3/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy.

STIS

RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Stránka 18 z 54

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.4 STYLBAU, s.r.o. - nový termín záboru - do dne 30.9.2016
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/4 - Flash Příloha: RM 330 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Stylbau, s.r.o., napravuje pochybení z předchozí žádosti novým podáním s termínem 14.09.2015 - 30.09.2016.
K rozhodnutí:
Schválit nový termín.
Odůvodnění:
V sobotu 10.09.2016 se předpokládá konání tradiční akce Dny evropského dědictví. Vzhledem k významu akce a
velké návštěvnosti doporučujeme ukončit zábor ve čtvrtek 08.09.2016.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM upozornil na předchozí chybu v termínu souhlasu s užívání prostranství ze strany žadatele, tj. důvod,
proč se v programu jednání RM tato žádost objevila znovu. Radní diskutovali o takto dlouhodobém záboru s
umístěním zařízení staveniště - vidí to jako velice problematické, jak vzhledem k turistické sezóně, tak chystaným
akcím, které se budou v daném období na Husově náměstí konat.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 330- 13959/15,

(uložen úkol číslo 20272).

RM souhlasí se změnou termínu záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace objektu č.
p. 1240", a to pouze do dne 31.10.2015. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s žadatelem možnost umístění zařízení
staveniště do zadního traktu objektu č. p. 1240.
RM 330 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Chodník a stezka v ul. Náchodská - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/5 - Flash Příloha: RM 330 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Dne 30.07.2015 jsme obdrželi oznámení o schválení žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI na akci „Nové Město nad
Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045. ORM odeslalo podklady pro uzavření smlouvy
se SFDI. Nyní jsme obdrželi ke schválení Smlouvu č. 557/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
rok 2015. Dle předložené smlouvy jsou celkové výdaje projektu 8 215 tis. Kč, uznatelné výdaje 3 891 tis. Kč,
neuznatelné výdaje 4 324 tis. Kč, příspěvek z rozpočtu SFDI 3 292 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 330- 13960/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20273).

RM schvaluje Smlouvu č. 557/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2015 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045, ve znění přílohy č.
RM 330 - 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.6 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - Smlouva servisní 2015/8/7
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/6 - Flash Příloha: RM 330 - 3/6 - Flash
Identifikace:
RM 319 usnesením č. RM 319-13485/15 na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí
pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nové Město nad Metují - rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému“ firmě Jiří Nešněra, T-SERVIS. Součástí předložené nabídky byl i návrh
servisní smlouvy s výše uvedeným dodavatelem. Na základě připomínek vrchního strážníka MP byl tento návrh
projednán a upraven za účasti dodavatele, zástupce vrchního strážníka MP, OI, zástupců OMM a MST. Nyní je
předložena RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu servisní 2015/8/7 na “Městský kamerový a dohlížecí systém“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 330- 13961/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20274).

RM schvaluje Smlouvu servisní 2015/8/7 na “Městský kamerový a dohlížecí systém“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Jiří Nešněra, T-SERVIS, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 "Výměna obrubníků v Johnově ul." - realizace stavby
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/7 - Flash Příloha: RM 330 - 3/7 - Flash
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2015 byla schválena akce „Výměna obrubníků v Johnově ul.“. ORM poptalo realizaci akce.
Byly osloveny 3 firmy, z toho nabídku podaly pouze 2. Nejnižší nabídku 106 725,63 Kč vč. DPH podal p. R. N. V
rozpočtu města je na tuto akci schváleno 100 tis. Kč. Pro realizaci výše uvedené akce musí být schváleno rozpočtové
opatření, navýšení této částky o 10 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit rozpočtové opatření, schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
V rozpočtu města je na tuto akci schváleno 100 tis. Kč. Pro realizaci výše uvedené akce musí být schváleno
rozpočtové opatření, navýšení této částky o 10 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 330- 13962/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20275).

RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Výměna obrubníků v Johnově ul.“ p. R. N., za nabídkovou cenu 106.725,63 Kč vč.
DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 10 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na § 2219 Výměna obrubníků v Johnově ul. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a p. R. N.,
ve znění přílohy č. RM 330 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 330 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.8 VZ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/8 - Flash Příloha: RM 330 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Dne 21.09.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 22.09.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá
RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek vč. svého doporučení.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ + uložit OMM zařadit
potřebnou částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku v 1. čtvrtletí 2016, doporučit
ZM vzít tyto informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse s úvahami, zda zopakovat ihned VŘ na uvedenou zakázku či postupovat jinak. Debata se týkala i
kritérií v zadávacím řízení, např. vymezení věkových skupin "uživatelů" hřiště apod. Debata se týkala i časové
realizace, tj. zda vše najednou nebo v ročních etapách.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 330- 13963/15,

(uložen úkol číslo 20276).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že vítězná nabídka
nesplňuje záměr jednoho velkého hřiště na Malecí. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2016 částku potřebnou na
realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že realizace proběhne v roce
2016. RM doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
RM 330 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.9 Žádost p. A. M. - parkování ul. Havlíčkova
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/9 - Flash Příloha: RM 330 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Dne 22.09.2015 byla na ORM zaslána e-mailová žádost p. A. M., majitele firmy KM Technik s.r.o., ve které žádá, aby
bylo do koncepčního řešení parkování v ul. Havlíčkova zařazeno i řešení parkování na druhé straně této ul., a to
konkrétně u provozovny KM Technik. ZM 109 dne 10.09.2015 přijalo usnesení ve znění: "ZM souhlasí se změnou
položky rozpočtu 2015 "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (u restaurace U Trunečků, u prodejny potravin) na položku
"Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až po č. p. 219 ul. Nádražní)" a navýšit tuto položku na
200 tis. Kč. ZM ukládá ST zahájit kroky vedoucí k výběru projektanta. ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 110
tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto rozšířenou položku.
K rozhodnutí:
Uložit OMM rozšířit zadání veřejné zakázky na zpracování řešení parkování v ul. Havlíčkova i o prostor kolem
provozovny KM Technik.
Odůvodnění:
ORM souhlasí a doporučuje, aby projektant řešil parkovací místa na obou stranách ul. Havlíčkova.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - měl stejnou otázku (viz "Projednání" bodu č. 3/2) - zda s tím počítá studie Doprava v klidu? ORM - uvedla,
že na této straně ul. Havlíčkova toto studie úplně neřeší. Dále prezentace, dílčí řešení zde navrhováno je. Další
diskuse se týkala případné finanční spoluúčasti žadatele i celkového systémového řešení projektování parkovacích
ploch na soukromých pozemcích a i na pozemcích města. Radní doporučují, aby byl stanoven jasný a sjednocující
princip postupů.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 330- 13964/15,

(uložen úkol číslo 20277).

RM ukládá OMM rozšířit zadání veřejné zakázky na zpracování řešení parkování v ul. Havlíčkova i o prostor kolem
provozovny KM Technik. RM ukládá OMM jednat s jednatelem firmy KM Technik s.r.o. o případné finanční spoluúčasti na
pořízení PD - parkování v ul. Havlíčkova.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - bezdrátový internet pro MP
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/10 - Flash Příloha: RM 330 - 3/10 - Flash
Identifikace:
Dne 23.08.2015 jsme obdrželi registraci projektu 114D08200-5047 Nové Město nad Metují - rozšíření městského
kamerového a dohlížecího systému. V podmínkách dotačního programu je zajištění trvalého 24 hodinového dohledu.
Pro zajištění této podmínky je nutno vytvořit bezdrátové připojení Internetu pro MP. OI na základě doporučení
dodavatele kamerového systému poptalo tuto službu. Nejnižší nabídku podala firma N-SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice: Tarif Wireless line EXPRES na negarantované lince + veřejná IP adresa za 1.267 Kč/čtvrtletně vč. DPH, což
činí 5.068 Kč za rok vč. DPH. Zřizovací náklady při smlouvě na 2 roky činí 790 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu poskytování služeb.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 330- 13965/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20278).

RM schvaluje Smlouvu poskytování služeb mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N-SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.11 Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových
stránkách města“
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/11 Příloha: RM 330 - 3/11
Identifikace:
Dne 16.08.2015 byl do rubriky "Dotazy a odpovědi" na webových stránkách města vložen dotaz od p. S., který se týkal
ul. Smetanova, kde se hned vedle slévárny naproti rehabilitačnímu středisku nachází zcela neudržovaná zahrada,
která má i v totálně havarijním stavu plot přiléhající k veřejnému chodníku. Autor podnětu se domnívá, že majitel této
zahrady by měl vše uvést do pořádku. Dále se mi nelíbí i havarijní stav chodníku v ul. Smetanova, a to od křižovatky s
ul. Rašínova až po křižovatku s ul. Zborovská. Majitelem chodníku je město a dotazující se ptá, zda město počítá s
rekonstrukcí tohoto chodníku + kanálku pro odtok dešťové vody? OMM zpracoval odpověď na dotaz p. S. - viz příloha
č. RM 330 - 3/11. ORM nyní předkládá uvedený námět na rekonstrukci chodníku v ul. Smetanova do projednání RM
330.
K rozhodnutí:
Schválit zařazení rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova do zásobníku investičních akcí města.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR k oplocení: Vlastník stavby je povinen dle § 154 odst. 1 písm. a, b) udržovat stavbu v dobrém stavu
tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby, případně aby stav stavby neohrožoval život či zdraví osob či zvířat.
OVRR proto vlastníka vyzve v nejbližší době dle § 139 stavebního zákona k příslušné údržbě stavby.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo vysvětleno, že zmiňovaný chodník do Zásobníku investic zatím zařazen nebyl, a to především proto, že
nepatří mezi nejproblematičtější a nejzatíženější chodníky ve městě. Radní poukazovali právě na příklady, kde jsou
chodníky v podstatně horším stavu - viz v části ulice gen. Klapálka (zde chodníky hlavně ničí kamióny) a dalších.
Radní odsouhlasili schválení akce do zásobníku investičních akcí města. Odpověď navrhovateli bude odeslána
formou dopisu z OMM. Radní doporučili očíslovat akce v zásobníku dle priorit vyplývajících ze Strategického plánu a
věnovat jeden z výjezdů RM právě problematickým chodníkům a komunikacím.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 330- 13966/15,

(uložen úkol číslo 20279).

RM schvaluje zařazení investiční akce "Rekonstrukce chodníku v ul. Smetanova" do zásobníku investičních akcí města, ze
kterého zastupitelé každoročně vybírají akce k realizaci.

STIS

RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Stránka 23 z 54

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.12 Svislé dopravní značení v ul. Halínská - podnět občana z rubriky dotazy a odpovědi na webových
stránkách města“
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/12 - Flash Příloha: RM 330 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Dne 08.06.2015 byl do rubriky "Dotazy a odpovědi" na webových stránkách města vložen dotaz od p. J. M. na svislé
dopravní značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod., které bylo přechodně umístěno v ul.
Halínská po dobu rekonstrukce ul. Náchodská. Pan M. si chválí instalaci dopravního značení, protože se dle jeho
názoru doprava v této lokalitě po instalaci SDZ výrazně zklidnila. Z tohoto důvodu podává požadavek na instalaci této
značky natrvalo, protože se v oblasti nenachází žádný chodník, cyklostezka ani přechod pro chodce a chodci se tak
musí pohybovat po silnici, která je úzká, má utrhané krajnice, za horizont není vidět a pod kopcem za tímto
horizontem je navíc autobusová zastávka přímo v jízdním pruhu. O intenzitě dopravy se zmiňovat netřeba…. Z těchto
důvodů se velice přimlouvá za osazení trvalého omezení na 30 km/hod. od odbočky na Vršovku až dolů k autobusové
zastávce, a to v obou směrech.
K rozhodnutí:
Schválit instalaci svislého dopravního značení č. B20 a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. v ul.
Halínská v k. ú. Spy.
Odůvodnění:
OMM prověřilo možnost umístění svislého dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30
km/hod. v ul. Halínská v k. ú. Spy. Na základě požadavku DI Náchod bylo v měsíci srpen 2015 Městskou policií Nové
Město nad Metují zpracováno statistické měření průjezdu vozidel a jejich okamžité rychlosti v tomto úseku. Podklad
byl zaslán na posouzení DI Náchod. Na základě tohoto podkladu bylo doporučeno umístit svislé dopravní značení č.
B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. a dodatková tabulka č. E13 s časovým údajem, po kterou
dobu toto omezení platí. Situace byla dne 17.09.2015 ještě prověřena na místě za účasti DI Náchod. Upozorňujeme,
že toto dopravní značení bude povoleno prostřednictvím „Opatření obecné povahy“. Platnost dopravního značení
bude cca 2 měsíce po vyvěšení Opatření na úřední desce, a to v případě, že k tomu nebudou vzneseny námitky.
OMM doporučuje umístění svislého dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. s
dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 18:00 hodin v ul. Halínská v k. ú. Spy, alespoň do doby, než
se zde vyřeší bezpečný prostor pro chodce (chodníky, cyklostezka apod.). Realizace DZ by byla hrazena z § 2212
Dopravní značení.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse došlo ke korektuře původně navrhované dodatkové tabulky u DZ - schváleno bylo na období od 06:00
do 08:00 hodin ráno. Dále se radní shodli, že dojde ještě ke zvýraznění DZ.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 330- 13967/15,

(uložen úkol číslo 20280).

RM schvaluje instalaci svislého dopravního značení č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. s dodatkovou
tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 08:00 hodin v ul. Halínská v k. ú. Spy a dále ukládá OMM zajistit zvýraznění DZ
"Přechod pro chodce" v ul. Halínská k. ú. Spy. RM pověřuje OMM k zajištění příslušných vyjádření a stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
RM 330 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.13 Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/13 Příloha: RM 330 - 3/13
Identifikace:
Na jednání ZM dne 10.09.2015 byla schválena usnesením č. ZM 109-7325/15 nová investiční položka „Autobusový
přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici“. Pro zastávky v Novém Městě nad Metují byl schválen jednotný typ
přístřešku od firmy mmcité a.s. Bílovice. Z tohoto důvodu žádáme o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a předkládáme návrh smlouvy o dílo na dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou
zastávku ve výši 120.149 Kč bez DPH, tj. 145.381 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 330- 13968/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20281).

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Autobusový přístřešek na zastávce
Krčín - Na Strážnici“ a schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 120.149 Kč bez DPH, tj. 145.381
vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem Smlouvy o dílo.

STIS

RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.14 Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/14 - Flash Příloha: RM 330 - 3/14 - Flash
Identifikace:
RM 303 dne 15.09.2014 přijala usnesení č. RM 303-12826/14 ve znění: “RM souhlasí s provedením svislého
dopravního značení č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ v ul. Pod Výrovem a č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních
automobilů“ a dodatkovou tabulku č. E7b v ul. Českých bratří. RM ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření a stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.“
Po samotném osazení dopravního značení (dále jen „DZ“) se objevila nespokojená zástupkyně společnosti REC.ing.
spol. s r.o. z ul. Pod Výrovem 1061, Nové Město nad Metují, pí Andrea Němcová, která chtěla okamžité odstranění
nového dopravního značení, nebo aby došlo k úpravě DZ. A to z důvodu že jim vznikají škody z důvodu překládek
zboží. Celou věc jsme začali prošetřovat a po několika jednáních jsme dali podnět k prověření podnikatelské činnosti
v budově č. p. 1061 v ul. Pod Výrovem. OVRR provedlo místní šetření a na základě toho vydalo Rozhodnutí o zákazu
užívaní stavby č. p. 1061. K rozhodnutí se firma odvolala. KÚ KHK svým rozhodnutím OVRR rozhodnutí zrušil - viz
přílohy č. RM 303 - 3/14. Na základě rozhodnutí kraje OMM pokračoval v řešení stávajícího DZ.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s doplněním stávajícího DZ o umístění dodatkové tabulky "6,5 t", nebo nechat zpracovat znalecký
posudek na dopravní zatížení a šířkový průjezd ulicí.
Odůvodnění:
Vyjádření ODSH: Domníváme se, že odborné posouzení znalcem, nebo znalecký posudek jsou vhodným způsobem
řešení sporného užívání této ulice fy REC.ing. spol. s r. o. S ohledem na 3 místa, která limitují svojí šířkou a výškou
průjezd touto ulicí, považujeme vyhodnocení stávajícího stavu místní komunikace znalcem, s ohledem na zatížení
nákladními vozidly, za prokazatelné.
Vyjádření OMM: S ohledem na ostatní obyvatele této ulice a také vzhledem k tomu, že v ulici se nachází dům s
pečovatelskou službou a mateřská škola, jsme toho názoru, že není žádoucí, aby zde opět byl umožněn průjezd
těžkých nákladních automobilů. V ulici se nenacházejí chodníky či jiné vymezené prostory pro pěší, nejužší místo v
dolní části ulice je široké 3,10 m, podjezdná výška v této části je 3,25 m (přesah konstrukce střechy nad komunikací),
nejužší místo v horní části ulice je 3,05 m. Dále upozorňujeme, že touto ulicí je navržena trasa naučné stezky. Stav
komunikace není dobrý. Ulice Pod Výrovem se nachází v ochranném pásmu MPR. Na rekonstrukci ulice byla v roce
2008 zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení. Upozorňujeme, že u nemovitosti č. p. 1103
došlo k sesuvu opěrné zdi, který byl samozřejmě ovlivněn více faktory, jedním z nich ale mohla být i těžká
automobilová doprava - otřesy, otáčení apod. Doporučujeme zadat zpracování odborného posudku na dopravní
bezpečnost v ulici, zejména chodců, stanovení maximálního rozměru vozidla a s ohledem na ochranné pásmo MPR.
Pokud dojde k povolení nad 3,5 t, tak bude platit pro všechny uživatele, tedy i ty, kteří v současné době respektují
stávající značení a svoje zboží překládají na menší vozidla.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala požadavku na změnu tonáže stanovené dodatkovou tabulkou u DZ a dále dopravní expertizou pro
danou lokalitu, která by zde objektivizovala další postupy města.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 330- 13969/15,

(uložen úkol číslo 20282).

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul. Pod Výrovem. RM ukládá
OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul. Pod Výrovem.

STIS

RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

3.15 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa,
Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 330 - 3/15 Příloha: RM 330 - 3/15
Identifikace:
Zhotovitel akce, firma APN Bau, a.s., dokončil 1. část III. etapy a stavbu předal ke dni 14.09.2015. Dále nabídl, že je
schopen dokončit i další dvě části této etapy, které jsou součástí uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 03.06.2015 a které
jsou naplánovány na rok 2016 a 2017. ZM dne 10.09.2015 schválila rozpočtovou úpravu a na § místní památky
převedla finanční částku, ze které lze další dvě etapy uhradit. Dodatek č. 1 je zhotoven na změnu termínu (doba
plnění), s tím, že 2. a 3. část bude realizována v letošním roce do dne 03.12.2015 na místo původního termínu (2.
část květen- červenec 2016 a 3. část květen - červenec 2017).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové
Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Dodavatel stavebních prací APN Bau, a.s., v předstihu dokončil 1. část III. etapy stavebních úprav hřbitovní (ohradní)
zdi a nabídl městu, že jsou schopni v letošním roce dokončit i další dvě etapy, které jsou ve smlouvě plánované na
rok 2016 a 2017. ZM 109 schválilo rozpočtovou úpravu a na § místní památky (další etapa hřbitovní zdi) převedlo
částku 990 tis. Kč pro zajištění úhrady realizované akce. Provedením stavby by byla dokončena část do ul. Na
Bořetíně a celá zeď při vstupu na hřbitov, do ul. Sokolská. Kamenné zdivo provedeno jednou firmou se stejným
„rukopisem suchého zdění“. 2. část 547.347 Kč (cena vč. DPH), 3. část = 433.000 Kč (cena vč. DPH), celkem =
980.347 Kč vč. DPH.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Bod zařazený dodatečně až přímo na jednání RM.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 330- 13970/15,

(uložen úkol číslo 20283).

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové
Město nad Metují“, na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují", hřbitov Všech Svatých, ve znění přílohy č. RM 330 3/15 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Připomínka Ing. Prouzy k chodníku v ul. Na Táboře

Identifikace:
Ing. Prouza - dotaz, zda se byl někdo z ORM (OMM) podívat na připravovaný nový chodník v ul. Na Táboře. Všiml si,
že linie vymezená obrubníky je velmi nepravidelná a klikatá. Žádá o prověření.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
ORM - osobně se tam podívat nebyla, ale dnes (tj. dne 29.09.2015) byla na místě paní Čečetková (ORM) vše prověří
a zašlou odpověď radním prostřednictvím e-mailu.

STIS
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Čl 4

RM 330 - 29.9.2015

Správa nemovitostí

15:05

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.08.2015
(Int.: OSN/351) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/1 - Flash Příloha: RM 330 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Komentář k celé záležitost podal p. Horvat. Pan N. se sám ozval, že by chtěl ukončit nájemní vztah. Jeden radní nebyl
při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 330- 13971/15,

(uložen úkol číslo 20284).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2015 ve znění přílohy č. RM 330 - 4/1. RM ukládá
OMM (OSN) řešit opakovaného dlužníka p. J. N.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.08.2015
(Int.: OSN/352) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/2 - Flash Příloha: RM 330 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 330- 13972/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20285).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2015 ve znění přílohy č. RM 330 - 4/2.

STIS

RM 330 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 134/2015
(Int.: OSN/353) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/3 - Flash Příloha: RM 330 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 134/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a fy Proplast K s.r.o., Polní
468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, na provedení výměny oken bytového domu č. p. 467-8, ul. Dukelská.
Dodatek ke smlouvě řeší změnu termínu realizace ze dne 15.09. - 30.09.2015 na termín 05.10. - 16.10.2015.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo a uplatnit smluvní pokutu (2.000 Kč/den).
Odůvodnění:
OSN doporučuje přistoupit na změnu termínu z důvodu dosavadního solidního jednání dodavatele (odůvodnění
posunu termínu realizace - nedostatek okenních profilů na trhu a posun termínu dodávky). Harmonogram byl změněn
a všichni nájemníci bytového domu na změnu přistoupili bez problému.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 330- 13973/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20286).

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.134/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a fy
Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy RM 330 - 4/3 a pověřuje ST jeho
podpisem.
RM 330 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
(Int.: OSN/354) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/4 - Flash Příloha: RM 330 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Zveřejnění záměru pronájmu prostor kadeřnictví (prostor pro podnikání) v objektu MSSS Oáza, č. p. 1424, ul. T. G.
Masaryka. Prostory v celkové výměře 21 m2, vč. vybavení mobiliářem. Podmínky pronájmu: doba neurčitá, tříměsíční
výpovědní lhůta, minimální nabídková cena za pronájem 500 Kč/m2/rok, minimální nabídková cena za mobiliář 2.500
Kč/rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
OSN kontaktovala ředitelka MSSS Oáza s prosbou o pomoc při zveřejnění pronájmu kadeřnictví, které je provozováno
přímo v objektu MSSS Oáza. OSN předkládá do RM záměr ke schválení.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní shodli, že na vyvěšení záměru bude upozorněno učiliště, které má i kadeřnický obor. OSN osloví
přímo ředitele školy.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 330- 13974/15,

(uložen úkol číslo 20287).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor kadeřnictví (prostor pro podnikání) v objektu MSSS Oáza, č. p. 1424,
ul. T. G. Masaryka, vč. vybavení mobiliářem. Podmínky pronájmu: doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, minimální
nabídková cena za pronájem 500 Kč/m2/rok, minimální nabídková cena za mobiliář 2.500 Kč/rok. RM ukládá OSN ve
spolupráci s ředitelkou MSSS Oáza záměr zveřejnit.

STIS

RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.5 Vyhodnocení ankety - využití "Stará škola"
(Int.: OSN/355) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/5 - Flash Příloha: RM 330 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Vyhodnocení průzkumu názoru veřejnosti na budoucnost a využití objektu č. p. 22, "Stará škola", který byl proveden
dne 17.09.2015, kdy byl objekt v rámci akce "Dny evropského dědictví" zpřístupněn veřejnosti.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výsledkem průzkumu názoru veřejnosti.
Odůvodnění:
Dle usnesení RM předkládá OSN výsledek průzkumu názoru veřejnosti na využití a budoucnost objektu Staré školy.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Radní se po diskusi shodli na dalším postupu - viz usnesení.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 330- 13975/15,

(uložen úkol číslo 20288).

RM bere na vědomí vyhodnocení průzkumu názoru veřejnosti na budoucnost a využití objektu č. p. 22, "Stará škola" a ukládá
OMM svolat schůzku vedení města se zástupci iniciativy za záchranu tohoto objektu o dalším postupu. RM zároveň ukládá
projednat tuto záležitost na nejbližším jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Informace - prodej podílu ul. U Lípy č. p. 926
(Int.: OSN/356) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/6 - Flash Příloha: RM 330 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Informace o dalším postupu ve věci prodeje spoluvlastnického podílu (2/3) objektu č. p. 926, ul. U Lípy. Oznámení
spoluvlastníka o předání věci prodeje spoluvlastnického podílu realitní kanceláři Reality EU.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o dalším postupu ve věci prodeje spoluvlastnického podílu.
Odůvodnění:
OSN informuje RM o průběhu.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 330- 13976/15
RM bere na vědomí informace o dalším postupu ve věci prodeje spoluvlastnického podílu (2/3) objektu č. p. 926, ul. U Lípy.
RM 330 Bere na vědomí.
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4.7 Žádost nájemce o udělení souhlasu se stavebními úpravami bytu
(Int.: OSN/357) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/7 - Flash Příloha: RM 330 - 4/7 - Flash
Identifikace:
Žádost nájemce bytové jednotky p. P. Ž. o udělení souhlasu se stavebními úpravami v předmětné bytové jednotky.
Stavební úpravy spočívají v provedení přebourání 3 ks dveří v příčkách, vč. osazení obložkových zárubní; provedení
rekonstrukce koupelny; nová podlahová krytina; opravy omítek; výmalby; úprava el. instalace a vodoinstalace
(detailně popsáno v žádosti - viz příloha č. RM 330 - 4/7). Celkové náklady jsou předběžně stanoveny na 140.000 Kč.
Stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatele.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením souhlasu.
Odůvodnění:
Pan Ž. byl dlouhodobým nájemcem bytové jednotky (poslední neprodaný byt v bývalé knihovně). Tuto bytovou
jednotku ve spolupráci s OSN uvolnil, aby bylo možné ji prodat bez nájemce na volném trhu. Jako "náhrada" za
uvolnění bytové jednotky mu byla přidělena bytová jednotka, kterou si chce adaptovat dle svých představ. Dle názoru
OSN jsou stavební úpravy popsané v žádosti přiměřené a byt zhodnotí.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 330- 13977/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20289).

RM souhlasí s udělením souhlasu se stavebními úpravami bytové jednotky, v bytovém domě - nájemce p. P. Ž., ve znění
přílohy č. RM 330 - 4/7 a ukládá OSN vystavit souhlas.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 137/2015
(Int.: OSN/358) Zdroj. dokum.: RM 330 - 4/8 - Flash Příloha: RM 330 - 4/8 - Flash
Identifikace:
Dodatek ke smlouvě o dílo č.137/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Výtahy Náchod s.r.o.,
Slunečná 1833, Náchod, IČO: 26005450, na provedení opravy elektroinstalace malého osobního výtahu v objektu
MSSS Oáza, č. p. 1424, ul. T. G. Masaryka. Dodatek ke smlouvě řeší změnu termínu dokončení realizace ze dne
24.08.2015 na dne 03.09.2015.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Termín dokončení byl posunut po všestranné dohodě (dodavatel, MSSS Oáza, OSN) a byl způsoben zvýšenou
náročností výroby rozvaděče a datem rozhodnutí o výjimce z pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V
této době je realizace již dokončena a zařízení je plně funkční. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 330- 13978/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20290).

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.137/2015 uzavřené mezi Městem Nové Město nad Metují a Výtahy
Náchod s.r.o., Slunečná 1833, Náchod, IČO: 26005450 ve znění přílohy RM 330 - 4/8 a pověřuje starostu jeho podpisem.

STIS

RM 330 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

OŠKS

15:35

5.1 Zápis č. 57 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/1 - Flash Příloha: RM 330 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Dne 31.08.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod (dále jen "ŠR"). ŠR projednala a schválila Školní řád a doporučila řediteli školy umístit na stránky školy
upozornění o změnách ve Školním řádu. Ředitel školy informoval ŠR o inspekční zprávě a o personálních změnách v
pedagogickém sboru pro školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 57 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 31.08.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 330- 13979/15
RM se seznámila se zápisem č. 57 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod ze dne 31.08.2015 ve znění přílohy č. RM 330 - 5/1 a bere tento zápis na vědomí.
RM 330 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 31.08.2015
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/2 - Flash Příloha: RM 330 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Dne 31.08.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Krčín (dále jen "ŠR").
ŠR projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2015/2016, ředitelka školy seznámila ŠR s organizací
nadcházejícího školního roku, upozornila na projekty, do kterých se škola zapojila a na dotaz týkající se provozu
školní jídelny odpověděla, že jídelna bude nabízet i nadále dva druhy jídel a zaměří se především na zkvalitnění
obědů.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 31.08.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Radní reagovali na podnět paní H. ve věci rozšíření stávající nabídky stravování v "ZŠ a MŠ Krčín". Bude dobré
otevřít diskusi, zda neexistuje cesta, jak se dobrat vaření např. 3 jídel. Radní se shodli, že bude svolána schůzka s
ředitelkou "ZŠ a MŠ Krčín" a se zástupci Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 330- 13980/15,

(uložen úkol číslo 20291).

RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 31.08.2015 ve znění
přílohy č. RM 330 - 5/2 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS svolat schůzku s vedením "ZŠ a MŠ Krčín" a se
zástupci Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín týkající se budoucnosti školského stravování.

STIS

RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Komenského"

Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o podání žádosti o grant ve výši 212.481 Kč z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality
ve vzdělávání, výzva č. 57, název projektu "Učíme se vzájemně a prakticky". Příjemcům, jejichž projekt bude
schválen, bude poskytnuta dotace ve výši 100 % schváleného rozpočtu.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele "ZŠ Komenského" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 330- 13981/15
RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o grant ve výši
212.481 Kč v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání,
oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 330 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"

Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o podání žádosti o grant ve výši 229.219 Kč z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality
ve vzdělávání, výzva č. 57, název projektu "Technické dovednosti v ZŠ a MŠ Krčín". Příjemcům, jejichž projekt bude
schválen, bude poskytnuta dotace ve výši 100 % schváleného rozpočtu.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
MST - požádal vedoucího OŠKS, aby bylo prověřeno, proč "ZŠ a MŠ Krčín" nepožádala o dotaci určenou pro
zdokonalování výuky jazyků a proč "ZŠ Malecí" nepožádala do grantu na zvyšování kvality vzdělávání. Mgr. Kupka
požádá uvedené školy o vyjádření.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 330- 13982/15,

(uložen úkol číslo 20292).

RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín o grant ve výši 229.219 Kč v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování
kvality ve vzdělávání a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších
finančních zdrojů. RM ukládá OŠKS vyzvat vedení Základní školy a Mateřské školy Krčín a Základní školy Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod k vysvětlení, proč nevyužily možnost čerpání finančních prostředků z obou výzev (výzva
56 a 57).
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5.5 Informace o podání žádosti o grant - "MŠ Na Františku"

Identifikace:
Ředitelka "MŠ na Františku" informuje RM o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z
rozvojového programu MŠMT "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016" na realizaci
projektu "Bez řeči to nejde". Spoluúčast školy je 3 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "MŠ Na Františku" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 330- 13983/15
RM se seznámila s podáním žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 50 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce
2016" na relizaci projektu "Bez řeči to nejde" a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při
hledání dalších finančních zdrojů.
RM 330 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost Spolku rodičů při "ZŠ a MŠ Krčín" o příspěvek
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/6 - Flash Příloha: RM 330 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Předsedkyně Spolku rodičů při "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o příspěvek na činnost pěveckého sboru Terénní berušky.
Spolek, kromě jiných aktivit, podporuje činnost pěveckého sboru Terénní berušky. V letošním roce oslavil pěvecký
sbor 20. narozeniny a při této příležitosti byl uspořádán slavnostní večer spojený se srazem bývalých členů sboru.
Celá akce byla finančně náročnější, než se předpokládalo. I přes získání krajského grantu a sponzorských darů
nebyly zcela pokryty výdaje, 29 tis. Kč musela škola hradit z prostředků na provoz. Vzhledem k dlouholeté
reprezentaci města na řadě koncertů v Praze, Hradci Králové i v polské Strzegomi žádá Spolek rodičů o alespoň
částečné pokrytí ztráty při pořádání výše uvedené akce.
K rozhodnutí:
Ne/schválit příspěvek Spolku rodičů při "ZŠ a MŠ Krčín" na činnost pěveckého sboru Terénní berušky.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Obdobná žádost byla předložena ze strany "ZŠ Krčín" a RM zamítnuta. Doporučuji postupovat stejně i
u této žádosti. V případě souhlasu bude nutné schválit rozpočtové opatření.
Vyjádření OŠKS: Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádala RM 328 dne 31.08.2015 o navýšení příspěvku na provoz z
obdobného důvodu jako nyní žádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Krčín. RM tuto žádost neschválila. Doporučujeme
vyzvat Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Krčín k podání žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2016.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních - fakticky šlo o opakovanou žádost, nejdříve žádala ředitelka školy, bylo to zamítnuto a nyní
žádá předsedkyně Spolku rodičů při "ZŠ a MŠ Krčín" o totéž. Zazněla kritika na vysoké finanční náklady spojené s
rautem, nakonec se ale radní těsnou většinou rozhodli částečný příspěvek poskytnout, a to na částečnou úhradu
pronájmu sokolovny a nákladů na ozvučení.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 330- 13984/15
RM schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské škole Krčín na činnost pěveckého sboru Terénní
berušky, a to konkrétně na částečnou úhradu nákladů spojených s pronájmem sálu a ozvučení při oslavách 20. narozenin
tohoto pěveckého sboru. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příspěvku Základní škole a Mateřské škole Krčín o
částku 10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 330 Schvaluje.
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5.7 Zápis č. 4 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/7 - Flash Příloha: RM 330 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Dne 16.09.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala žádosti o dotaci z rozpočtu města v
podzimním kole pro oblast kultury a navrhuje přidělit finanční prostředky takto: Poznávání spolek - 6 tis. Kč, Spolek
Breakdance a Streetdance - 2 tis. Kč, Jiří Marbach - 10 tis. Kč. U žádosti pana Marbacha doporučuje KKULT podmínit
přidělení dotace předložením připravované publikace s možností oponentury textů. Dále KKULT hodnotila letošní Dny
evropského dědictví - zařazeno jako samostatný bod č. RM 330 - 5/8. KKULT dále projednávala přípravy pamětních
desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Teodora Böhma - zařazeno jako samostatný bod č. RM
330 - 5/9. KKULT projednávala stav příprav Dětského silvestra - zařazeno jako samostatný bod č. RM 330 - 5/10. Na
závěr byly členům komise uloženy úkoly do příštího jednání KKULT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 330- 13985/15
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání kulturní komise ze dne 16.09.2015, ve znění přílohy č. RM 330 - 5/6, a bere tento
zápis na vědomí.
RM 330 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Hodnocení DED 2015 - podnět KKULT
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/8 - Flash Příloha: RM 330 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Dne 16.09.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT hodnotila letošní Dny evropského dědictví (dále jen
"DED") - viz příloha č. RM 330 - 5/8. Akce byla velmi zdařilá, čtyřmi nasazenými autobusy bylo přepraveno cca 3500
osob.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením DED 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Samostatně bylo ještě přijato usnesení k poděkování za zajištění dopravy účastníků při DED - viz návrh Ing. Prouzy v
bodě č. RM 330 - 7/17.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 330- 13986/15
RM se seznámila s hodnocením Dnů evropského dědictví 2015 a bere toto hodnocení na vědomí. RM děkuje organizátorům
Dnů evropského dědictví 2015 a všem zainteresovaným subjektům a osobám za uspořádání velmi zdařilé akce.
RM 330 Děkuje.
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5.9 Stav příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT

Identifikace:
Dne 16.09.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy pamětních desek spisovatele
Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Teodora Böhma. Bylo jednáno s Maticí českou, která zajistí výrobu obou
panelů, jeden panel bude financovat město Nové Město nad Metují, druhý Matice česká. Na přípravě textů a obrázků
se podílí Mgr. Markéta Mrázková, realizace je plánována na rok 2017. Finanční náklady pro město budou cca 7 tis.
Kč - výroba jedné desky + zasklení a zarámování obou desek.
K rozhodnutí:
Seznámit se stavem příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 330- 13987/15,

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

(uložen úkol číslo 20293).

RM se seznámila se stavem příprav pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Teodora Böhma.
RM ukládá OŠKS nadále sledovat stav příprav výše uvedených pamětních desek a po projednání v KKULT pravidelně
informovat RM o aktuálním stavu.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Příprav Dětského silvestra - podnět KKULT

Identifikace:
Dne 16.09.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala stav příprav Dětského silvestra a
doporučuje RM uspořádat Dětský silvestr v obdobném duchu jako v roce 2014.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT na pořádání Dětského silvestra 2015 a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 330- 13988/15,

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

(uložen úkol číslo 20294).

RM souhlasí s pořádáním Dětského silvestra 2015 v podobě posledních 4 let. RM ukládá OŠKS organizačně zajistit tuto akci
a o stavu příprav informovat RM.
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5.11 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/11 - Flash Příloha: RM 330 - 5/11 - Flash
Identifikace:
RM dne 13.04.2015 svým usnesením č. RM 319-13506/15 uložila OŠKS ve spolupráci s IA připravit aktualizaci Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují (dále jen "Zásady"). Na přípravě aktualizovaných
"Zásad" kromě OŠKS a IA spolupracovala vedoucí OSV a PRAV. Změna se týká posunutí termínu předkládání
žádostí o dotaci ze dne 31.03. na dne 28.02. a nově je v Zásadách uvedeno, co nelze z dotace hradit.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Návrh Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují byl vypracován ve spolupráci s PRAV,
IA, vedoucím OF a vedoucí OSV.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly dotazy radních k předloženému návrhu Zásad. Odpověděli ST a vedoucí OŠKS. Závěrečná připomínka
MST - body č. 5/11, 5/12 a 5/13 budou předloženy na ZM souhrnně v 1 bodě. V bodě č. 6/1 bylo po diskusi navrženo
provést úpravu Zásad v tom smyslu, že vše bude probíhat pouze jednokolově, tzn., že tzv. "podzimní kolo" bude
zrušeno.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 330- 13989/15,

(uložen úkol číslo 20295).

RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění upravené
přílohy č. RM 330 - 5/11.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu města
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/12 - Flash Příloha: RM 330 - 5/12 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k aktualizaci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují jsou předkládány ke
schválení aktualizované formuláře žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují - "Žádost o
dotaci na rok 20xx v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity" a "Žádost o dotaci na rok
20xx v oblasti Sociální služby - služby registrované dle zákona o sociálních službách a v oblasti Zdravotnictví".
Aktualizace spočívá v tom, že formuláře obou žádostí se vizuálně sjednotily.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit formuláře žádostí o dotaci z rozpočtu města. Služeb.
Odůvodnění:
Návrh formulářů žádostí o dotaci z rozpočtu města byl vypracován ve spolupráci s PRAV, IA, vedoucím OF a vedoucí
OSV.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 330- 13990/15,

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

(uložen úkol číslo 20296).

RM doporučuje ZM schválit formuláře těchto žádostí: "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Děti, mládež, kultura,
tělovýchova, sport, volnočasové aktivity" a "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Sociální služby - služby registrované dle
zákona o sociálních službách a v oblasti Zdravotnictví" ve znění přílohy č. RM 330 - 5/12.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.
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5.13 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/13 - Flash Příloha: RM 330 - 5/13 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k aktualizaci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují jsou předkládány ke
schválení aktualizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Nově jsou ve smlouvách v článku III "Důsledky porušení povinností příjemce" podrobně uvedeny sankce za různá porušení smlouvy nebo poskytnutí
nepravdivých informací v žádosti. RM schvaluje dotace do výše 50.000 Kč, dotace nad 50.000 Kč schvaluje ZM.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
Odůvodnění:
Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města byl vypracován ve spolupráci s PRAV, IA,
vedoucím OF a vedoucí OSV.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 330- 13991/15,

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

(uložen úkol číslo 20297).

RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) a
vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč) ve znění přílohy č. RM 330 - 5/13.
RM 330 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Souhlas zřizovatele škol se zpracováním Místního plánu rozvoje vzdělávání
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/14 - Flash Příloha: RM 330 - 5/14 - Flash
Identifikace:
RM dne 22.06.2015 svým usnesením č. RM 324-13742/15 vyslovila souhlas s tím, aby Místní akční plánu vzdělávání
(dále jen "MAP") byl zpracován pro území našeho ORP a jeho zpracovatelem byl MAS Pohoda venkova. K zahájení
prací je potřebný souhlas zřizovatelů škol se zapojením škol do projektu. Pro město ani pro školy z tohoto souhlasu
nevyplývají žádné finanční závazky, zpracovateli MAP budou pouze poskytovat informace.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zapojením škol do projektu zpracování Místního akčního plánu vzdělávání.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním vedoucí OŠKS - již požádali, k žádosti nyní potřebují souhlas zřizovatele škol se
zpracováním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. MST vysvětlil ing. Maurovi, co bude všechno dokument
obsahovat.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 330- 13992/15,

(uložen úkol číslo 20298).

RM souhlasí se zapojením škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují do projektu zpracování Místního akčního plánu
vzdělávání Místní akční skupinou Pohoda venkova, z.s., a pověřuje ST podpisem Souhlasu zřizovatelů a škol - viz příloha č.
RM 330 - 5/14.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

5.15 Informace o pořadatelství Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/15 - Flash Příloha: RM 330 - 5/15 - Flash
Identifikace:
Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují (dále jen SK) informuje RM o pořádání Paralympijského
kvalifikačního turnaje v lukostřelbě pro paralympijské hry 2016 v Rio de Janeiro. Turnaj se uskuteční ve dnech 13. 20.06.2016 v areálu SK, na žádost exekutivy Světové lukostřelecké federace v Lausanne by pořadatel finále rád
přesunul na Husovo náměstí. SK pořádá lukostřelecké turnaje pro handicapované sportovce pravidelně od roku 1997,
akce v roce 2016 bude nejvýznamnější a zřejmě nejpočetněji a nejkvalitněji obsazený turnaj na území Nového Města
nad Metují s účastí 300 zástupců z 30 zemí celého světa. Z turnaje se připravuje internetový přímý přenos, který
nabídne jedinečnou možnost propagace města při přímých záběrech kamer na náměstí a formou vložených "smyček"
v pauze mezi jednotlivými finálovými rozstřely. Pořádání finále turnaje na Husově náměstí by si vyžádalo zábor celého
náměstí zhruba na 1,5 dne s omezením dopravy a parkování, průjezd náměstí by byl zachován. Ředitel SK žádá RM
o souhlas s pořádáním finále na Husově náměstí a o spolupráci při přípravě a průběhu akce.
K rozhodnutí:
Projednat možnost pořádání finálových rozstřelů SP v lukostřelbě v neděli 19.06.2016 na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na bezpečnost při akci a dále upozornili na to, že půjde o zábor na dva dny. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 330- 13993/15,

(uložen úkol číslo 20299).

RM souhlasí s tím, aby Sportovní klub Nové Město nad Metují uspořádal finálový rozstřel v rámci Paralympijského
kvalifikačního turnaje v lukostřelbě pro paralympijské hry 2016 v Rio de Janeiro v neděli 19.06.2016 na Husově náměstí. RM
souhlasí se záborem veřejného prostranství na Husově náměstí na tuto akci v sobotu 18.06.2016 odpoledne a v neděli
19.06.2016 celý den. RM ukládá OŠKS spolupracovat se Sportovním klubem Nové Město nad Metují na přípravě této akce a
o stavu příprav pravidelně informovat RM. RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství jako akce podporované
městem.
RM 330 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

5.16 Dar "Sportovnímu centru" - využívání sportovišť mateřskými školami
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/16 - Flash Příloha: RM 330 - 5/16 - Flash
Identifikace:
Již 6 let poskytuje město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové Město nad Metují, TJ
Spartak Nové Město nad Metují a TJ Sokol Krčín), který byl využit na podporu masového sportu a tělovýchovy dětí,
které plní povinnou školní docházku a účastní se předškolního vzdělávání ve školách, jejichž zřizovatelem je město
Nové Město nad Metují. OŠKS navrhuje do tohoto systému zapojit od letošního školního roku Sportovní centrum v
Novém Městě nad Metují (dále jen "Sportovní centrum"). Majitel Sportovního centra nabídl všem mateřským školám
ve městě možnost využívat sportovní halu v areálu stadionu gen. Klapálka ke sportování jejich dětí za odborného
vedení vysokoškolsky vzdělaných cvičitelů. Náklady na cvičitele by platily školy, případně rodiče, pronájem sportoviště
by hradilo město Nové Město nad Metují. Cvičení by probíhalo od listopadu do konce března, částka za pronájem by
činila 40 tis. Kč za rok. V letošním roce by město zaplatilo 16 tis. Kč za dva měsíce.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí finančního daru Sportovnímu centru v Novém Městě nad Metují za oboustranně přínosnou
spolupráci s novoměstskými mateřskými školami.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V případě souhlasu RM je nutné schválit RO - navýšení rozpočtu § 3419 - dar sportovním klubům využití sportovišť školami o 16 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 330- 13994/15
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 16 tis. Kč Sportovnímu centru v Novém Městě nad Metují za oboustranně
přínosnou spolupráci s novoměstskými mateřskými školami. RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 3419 - dar sportovním
klubům - využití sportovišť školami o 16 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.17 Žádost o vydání potvrzení o poskytnutí finanční podpory - MC Na zámečku
Zdroj. dokum.: RM 330 - 5/17 - Flash Příloha: RM 330 - 5/17 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Mateřského centra Na zámečku (dále jen "MC") žádá RM o vydání potvrzení příslibu poskytnutí finanční
podpory na projekt "Cesta ke společnému vzdělávání - mateřské centrum jako místo neformální školy rodiče a dítěte".
Potvrzení se přikládá jako příloha k žádosti o dotaci pro rok 2016 z dotačního programu Ministerstva práce a
sociálních věcí (dále jen "MPSV") "Rodina a ochrana práv dětí - Preventivní aktivity na podporu rodiny". MC již několik
let úspěšně žádá o podporu z dotačních programů MPSV a díky získaným finančním prostředkům mohou pokrýt
částečný úvazek dvou zaměstnanců MC a nabízet tak zajímavé vzdělávací programy a prorodinné akce pro širokou
veřejnost v našem městě. MC je dlouholetým úspěšným žadatelem o dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vydání potvrzení města.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 330- 13995/15
RM se seznámila se žádostí Mateřského centra Na zámečku, o.p.s., o vydání potvrzení o poskytnutí příspěvku na projekt
„Cesta ke společnému vzdělávání - mateřské centrum jako místo neformální školy rodiče a dítěte“. RM konstatuje, že pokud
MC Na zámečku, o.p.s., podá v řádném termínu žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2016, je pravděpodobné, že bude
této žádosti vyhověno.
RM 330 Vydává.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 330 - 29.9.2015

Finance

16:10

OF

6.1 Dotace 2015 - posouzení žádostí podzimní kolo
Zdroj. dokum.: RM 330 - 6/1 - Flash Příloha: RM 330 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města - 2. kolo. Všichni radní obdrželi tabulky se souhrnem
žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Návrhy radních
budou zpracovány do souhrnné tabulky (konečná verze přílohy č. RM 330 - 6/1) a předloženy přímo na jednání RM
330. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou
neúčelového daru.
K rozhodnutí:
Schválení dotací (darů) z rozpočtu města žadatelům a případné doporučení ZM schválit ty dotace, které budou vyšší
než 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak RM následně informuje
ZM. Do podzimního kola poskytování dotací byly doručeny žádosti dle přílohy č. RM 330 - 6/1. Celková částka k
možnému čerpání činí 9,5 tis. Kč a 30 tis. Kč na provoz cyklobusů. Konečná částka poskytnutých příspěvků bude
stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka
bude ještě předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč musí být ZM také schváleny. V případě
schválení vyšších částek bude nutné schválit rozpočtové opatření.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že od příštího roku bude podávání žádostí o tento druh podpory pouze jednokolové - v
tomto duchu dojde také k úpravě Zásad - viz bod č. 5/11.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 330- 13996/15,

(uložen úkol číslo 20300).

RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a
zachování tradičních spolkových činností dle konečné verze přílohy č. RM 330 - 6/1 takto: ZO Českého zahrádkářského
svazu Nové Město nad Metují (NM) 2 tis. Kč, Poznávání spolek, NM 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 330 - 6/1 takto: Euroregion Glacensis, Rychnov nad
Kněžnou 30 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM 2 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 5 tis. Kč. RM pověřuje ST
podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 315-13303/15. RM
schvaluje RO - navýšení rozpočtu na dotace a dary města o 4,5 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z § 6409 - rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje.
RM 330 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

6.2 Nákup travní sekačky

Identifikace:
V rozpočtu TS pro rok 2015 byla schválena částka souhrnná položka na dovybavení TS (příkopová travní sekačka,
užitkový automobil valník, sekačka) v částce 1 020 tis. Kč. Nákup užitkového automobilu byl realizován za částku o
117 tis. Kč nižší, než byl původní předpoklad. TS žádá RM o souhlas s využitím této částky pro nákup travní sekačky v
předpokládané ceně do 100 tis. Kč a tím nahradit 10 let starý malotraktor YARD MANN. Na nákup sekačky proběhne
standardní VŘ.
K rozhodnutí:
Souhlasit s využitím rezervy v rozpočtu TS.
Odůvodnění:
Nákup sekačky je v souladu se schválným plánem obnovy techniky TS.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 330- 13997/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20301).

RM souhlasí s nákupem travní sekačky v rámci schválené souhrnné položky rozpočtu na dovybavení TS (§ 3745).
RM 330 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.11.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Žádost o povolení převodu z rezervního fondu
Zdroj. dokum.: RM 330 - 6/3 - Flash Příloha: RM 330 - 6/3 - Flash
Identifikace:
MŠ Na Františku žádá v souladu se zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o povolení
převodu 80 tis. Kč z rezervního fondu a posílit tak investiční fond. Prostředky budou využity na vybavení školy
počítačovou technikou s výukovými programy pro interaktivní výuku. OŠKS a OF souhlasí.
K rozhodnutí:
Schválit převod z rezervního fondu
Odůvodnění:
OF doporučuje souhlasit.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 330- 13998/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20302).

RM schvaluje převod 80 tis. Kč z rezervního fondu k posílení investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Na Františku.
RM 330 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

6.4 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 330 - 6/4 - Flash Příloha: RM 330 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 330 - 6/4.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a převod majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod poškozeného, zastaralého, nefunkčního a neopravitelného majetku. Součástí návrhu je
i odprodej vozidla sloužícího pečovatelské službě z majetku MSSS Oáza, a to firmě, která je zároveň dodavatelem
vozidla nového.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 330- 13999/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20303).

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci JSDH Nové Město nad Metují, MŠ Na Františku a MSSS
Oáza ve znění přílohy č. RM 330 - 6/4.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Směrnice č. 2/2015 Inventarizace majetku a závazků
Zdroj. dokum.: RM 330 - 6/5 - Flash Příloha: RM 330 - 6/5 - Flash
Identifikace:
OF předkládá RM ke schválení novou směrnici upravující inventarizaci majetku a závazků - viz příloha č. RM 330 -6/5.
K rozhodnutí:
Schválit směrnici.
Odůvodnění:
Aktualizace vychází z vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se zejména o formální úpravy textu vyhlášky (úprava struktury textu vyhlášky, číslování odstavců, vypuštění
nadbytečného textu, doplnění aktuálních odkazů na právní předpisy …). Úpravy byly provedeny ve spolupráci s UIA a
městskou právničkou.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 330- 14000/15
RM schvaluje Směrnici č. 2/2015 Inventarizace majetku a závazků ve znění přílohy č. 330 - 6/5.
RM 330 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

6.6 Žádost pí R. S. o prominutí zůstatku pokuty
Zdroj. dokum.: RM 330 - 6/6 - Flash Příloha: RM 330 - 6/6 - Flash
Identifikace:
Dne 23.09.2015 byla na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručena žádost paní R. S. ve věci
prominutí zůstatku pokuty. Podrobnosti vč. důvodů prominutí jsou uvedeny v příloze č. RM 330 - 6/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost pí R. S. + souhlasit či nesouhlasit s prominutím zůstatku pokuty.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Žádost o prominutí dluhu byla projednána ZM dne 19.06.2014. Žádost nebyla schválena. Následně
pak RM dne 15.09.2014 schválila Dohodu o úhradě dluhu se splatností do dne 20.03.2016. Dluh je v souladu s
dohodou pravidelně splácen. Případné vzdání se práva a prominutí dluhu do 20 tis. Kč je již v kompetenci RM.
Vzhledem k tomu, že záležitost již byla projednávána ZM, OF prominutí dluhu pouze v RM nedoporučuje.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 330- 14001/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20304).

RM bere na vědomí žádost paní R. S. a doporučuje ZM nesouhlasit s prominutím zůstatku pokuty ve výši 16.400 Kč.
RM 330 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 5.11.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 330 - 29.9.2015

Různé

17:00

7.1 Stížnosti na jednání člena Bytové komise
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/1 Příloha: RM 330 - 7/1
Identifikace:
Vzhledem k opakovaným stížnostem na jednání člena Bytové komise (dále jen "BK") p. Petra Bárty, je dána celá
záležitost k posouzení v RM. Podrobnosti viz příloha č. RM 330 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat stížnost a rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Opakované stížnosti ze strany některých občanů - žadatelů o byt a dále i od zástupců odborných útvarů v BK.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 330- 14002/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20305).

RM vzala na vědomí informace o stížnostech na chování p. Petra Bárty při jednáních Bytové komise a následné vyjádření
předsedy BK. RM ukládá ST projednat celou záležitost s p. Petrem Bártou, za účasti předsedy Bytové komise p. Petra
Valáška. Uvedený člen komise bude upozorněn na nevhodnost formy vyjadřování svých názorů a na povinnost každého
člena komise postupovat a dodržovat ustanovení obsažená ve Statutu komise.
RM 330 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 1.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Trestní oznámení - návrh
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/2 - Flash Příloha: RM 330 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Návrh trestního oznámení vypracovaný na základě diskuse v RM 328. Trestní oznámení radních se týká obsahu
vystoupení paní Z. Z. ml., se kterým vystoupila dne 18.06.2015 na řádném veřejném zasedání Zastupitelstva města
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi se většina radních přiklonila k tomu, že žalobu dle předloženého návrhu podají. Na žalobě tak bude
uvedeno 6 jmen radních.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 330- 14003/15,

(uložen úkol číslo 20306).

RM projednala ve znění přílohy č. RM 330 - 7/2 návrh trestního oznámení na paní Z. Z. ml., které se týká obsahu jejího
vystoupení dne 18.06.2015 na řádném veřejném zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují s tím, že 6 radních
se rozhodlo, že toto trestní oznámení podají.
RM 330 Rozhodla.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.3 Smlouva o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/3 - Flash Příloha: RM 330 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Na základě požadavků vedení města byla prověřena možnost implementace tzv. "Rozklikávacího rozpočtu" do
prezentace města na webových stránkách. Po prověření možností u různých dodavatelů se ukazuje, že technicky i
cenově je nejlepším řešením zřízení této služby přímo od současného poskytovatele redakčního systému - firmy
Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714.
Protože se jedná o další modul redakčního systému, je třeba tuto službu podchytit také smluvně.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu na zřízení a provoz tzv. rozklikávacího rozpočtu na www stránkách města.
Odůvodnění:
Provoz nového modulu redakčního systému „Rozklikávací rozpočet“ musí být ošetřen smluvně smlouvou o zřízení a
provozu této služby.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 330- 14004/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20307).

RM schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu s firmou Galileo Corporation s.r.o., se sídlem
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/3 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Žádost o podporu - NONA 92, o. p. s.
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/4 - Flash Příloha: RM 330 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Stacionář NONA a Sociální rehabilitace NONA žádá Královéhradecký kraj o aktualizaci Sítě sociálních služeb pro rok
2016. Vzhledem k náročnosti a zvyšující se kapacitě potřebuje navýšit personální zabezpečení o 0,5 úvazku pro
každou službu. Jako součást podnětu je nutné vyjádření místní samosprávy. Termín k doložení vyjádření místní
samosprávy k podpoře sociálních služeb Královéhradeckého kraje končí dnem 14.10.2015, tudíž nelze projednávat v
ZM.
K rozhodnutí:
Projednat žádost NONA 92, o. p. s. + ne/souhlasit s podporou jejich sociálních služeb v činnosti a rozvoji.
Odůvodnění:
Stanovisko OSV: OSV doporučuje RM vyjádřit podporu potřebnosti a přiměřenosti Stacionáři NONA a Sociální
rehabilitaci NONA, která je jedním z hodnotících kritérií pro rok 2016 při rozhodování o aktualizace Sítě sociálních
služeb Královéhradeckého kraje a potažmo o výši státní a krajské dotace sociálních služeb.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Původní navržené znění usnesení ("RM souhlasí s podporou NONA 92, o. p. s., v jeho činnosti a rozvoji.") bylo
upraveno dle doporučení vedoucí OSV na: "RM vyjadřuje podporu Stacionáři NONA a Sociální rehabilitaci NONA v
jejich činnosti a rozvoji." Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 330- 14005/15
RM vyjadřuje podporu Stacionáři NONA a Sociální rehabilitaci NONA v jejich činnosti a rozvoji.
RM 330 Rozhodla.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.5 Veřejná zakázka malého rozsahu - Vybavení 5 kanceláří kancelářským nábytkem
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/5 - Flash Příloha: RM 330 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Opakovaná VZ - jedná se o kanceláře OSN, OVRR - OŽP, EO a IA.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
OF: V rozpočtu je schválena částka 300 tis. Kč.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 330- 14006/15
RM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku firmy Langer Interiéry s.ro., Čechova 672, 388 01 Blatná, IČO: 24291480, za
nabídkovou cenu 267.908 Kč bez DPH (DPH = 56.260,68 Kč), celková cena vč. DPH 324.168,68 Kč a pověřuje ST jejím
podpisem ve znění přílohy č. RM 330 - 7/5. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky na Dovybavení č. p. 6 o 25
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 6171 z položky Nové vozidlo (20 tis. Kč) a položky Ostatní náklady (5 tis.
Kč).
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Dohoda o užívání osobních automobilů s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/6 - Flash Příloha: RM 330 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dohodu upravující vztah vlastníka a uživatele - PO - osobních vozidla využívaného pro služební cesty,
upravuje zejména odpovědnost a systém půjčování.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření dohody a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 330- 14007/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20308).

RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městskou knihovnou
Nové Město nad Metují, adresa: Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou: ředitelem Mgr. Vladimírem
Růžičkou, IČO: 627 28 776, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.7 Dohoda o užívání osobních automobilů s Městským muzeem Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/7 - Flash Příloha: RM 330 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dohodu upravující vztah vlastníka a uživatele - PO - osobních vozidla využívaného pro služební cesty,
upravuje zejména odpovědnost a systém půjčování.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření dohody a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 330- 14008/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20309).

RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městským muzeem
Nové Město nad Metují, se sídlem: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupeným: ředitelem Jiřím Hladíkem,
IČO: 72129337, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Dohoda o užívání osobních automobilů s Městským střediskem sociálních služeb Oáza
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/8 - Flash Příloha: RM 330 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dohodu upravující vztah vlastníka a uživatele - PO - osobních vozidla využívaného pro služební cesty,
upravuje zejména odpovědnost a systém půjčování
K rozhodnutí:
Schválit uzavření dohody a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 330- 14009/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20310).

RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Městským střediskem
sociálních služeb Oáza, se sídlem: T. G. Masaryka 1424, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupeným ředitelkou Marií
Rohulánovou, IČO: 62730634, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.9 Dohoda o užívání osobních automobilů s DDM Stonožka
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/9 - Flash Příloha: RM 330 - 7/9 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dohodu upravující vztah vlastníka a uživatele - PO - osobních vozidla využívaného pro služební cesty,
upravuje zejména odpovědnost a systém půjčování
K rozhodnutí:
Schválit uzavření dohody a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 330- 14010/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20311).

RM schvaluje uzavření Dohody o užívání osobních automobilů mezi městem Nové Město nad Metují a Domem dětí a
mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, se sídlem: Malecí 588, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupeným
ředitelkou Mgr. Dagmar Rudolfovou, IČO: 71010106, ve znění přílohy č. RM 330 - 7/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 330 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
Dohoda
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/10 - Flash Příloha: RM 330 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují podalo dne 08.09.2015 Úřadu práce ČR (dále jen "ÚP") žádost o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání - viz příloha č.
RM 330 - 7/10. Jedná se o vytvoření 2 pracovních míst pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy (dále jen
"bezpečnostní pracovníci") na dobu určitou ode dne 01.11.2015 do dne 31.10.2016. Uchazeči budou vybíráni z
uchazečů o zaměstnání na ÚP. Mzdové náklady do výše 13.000 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance budou
hrazeny ÚP. Tato částka pokryje mzdové náklady v roce 2015. Ode dne 01.01.2016 dochází ke zvýšení minimální
mzdy na částku 9.900 Kč a částka 13.000 Kč stačit nebude. Mzdové náklady budou vyšší o 266 Kč na jednoho
zaměstnance za měsíc. Na základě žádosti bude městu Nové Město nad Metují zaslána dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu. VZOR dohody je uveden v příloze č. RM 330 - 7/10.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015.
Odůvodnění:
O nově vytvořená pracovní místa žádá Městská policie Nové Město nad Metují z důvodu zvýšení obchůzkové činnosti,
zajištění parkování vozidel při akcích města.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 330- 14011/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20312).

RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 na vytvoření 2 pracovních míst - pracovník v oblasti ochrany a ostrahy a pověřuje ST podpisem
dohody ve znění dle přílohy č. RM 330 - 7/10.
RM 330 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.11 Jmenování vedoucího Odboru správy lesů

Identifikace:
Dne 29.05.2015 byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru s panem Ing. Janem Štíchou ke dni
31.12.2015. Důvodem je odchod pana Ing. Jana Štíchy do důchodu. Pan Ing. Jan Štícha proto rezignoval na funkci
vedoucího Odboru správy lesů Městského úřadu Nové Město nad Metují ke dni 31.12.2015. Dne 16.07.2015 se
uskutečnilo výběrové řízení na pozici vedoucího správy lesů. Výběrová komise na základě posouzení úplnosti
přihlášek a dokladů doručených uchazeči a dále posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení o
vyhlášení výběrového řízení a na základě druhého kola výběrového řízení, které se sestávalo z ústního pohovoru s
výběrovou komisí, doporučuje RM na návrh tajemníka Městského úřadu Nové Město nad Metují, aby jmenovala jako
nejvhodnějšího uchazeče pana Davida Reka, DiS., na pracovní místo vedoucího Odboru správy lesů MěÚ Nové
Město nad Metují ode dne 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vedoucí SL pan Ing. Jan Štícha rezignoval na svou funkci vedoucího Odboru správy lesů ke dni 31.12.2015. Dne
16.07.2015 se uskutečnilo 2. kolo výběrového řízení na pozici vedoucího Odboru správy lesů. Výběrová komise
doporučuje jmenovat pana Davida Reka, DiS., vedoucím Odboru správy lesů Městského úřadu Nové Město nad
Metují ke dni 01.01.2016.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 330- 14012/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20313).

RM jmenuje na základě doporučení výběrové komise pro posouzení uchazečů a na návrh tajemníka Městského úřadu Nové
Město nad Metují, pana Davida Reka, DiS., vedoucím Odboru správy lesů Městského úřadu Nové Město nad Metují s
platností a nástupem ode dne 01.01.2016. RM tímto děkuje panu Ing. Janu Štíchovi za jeho dosavadní činnost a dobrou
spolupráci.
RM 330 Jmenuje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Zápis č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/12 - Flash Příloha: RM 330 - 7/12 - Flash
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 15.09.2015.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných
Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
MST - navrhoval by, aby usnesení končilo první větou - ostatní vidí za nadbytečné. Radní odsouhlasili usnesení ve
znění: "RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu a bere tento zápis na vědomí ve
znění přílohy č. RM 330 - 7/12." Nakonec radní rozhodli, že bude bod rozdělen do dvou samostatných bodů se
samostatnými usneseními (tzn. bod č. 7/12 a č. 7/15). Poté odsouhlaseno.
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 330- 14013/15
RM se seznámila se Zápisem č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č.
RM 330 - 7/12.
RM 330 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.13 Žádost TJ Spartak o výpomoc - zapůjčení zametacího stroje
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/13 - Flash Příloha: RM 330 - 7/13 - Flash
Identifikace:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují písemně požádala RM o zapůjčení zametacího stroje z
Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále jen "TS"), a to za účelem úklidu ledové plochy před
zahájením zimní sezóny. Žádost TJ Spartak viz příloha č. RM 330 - 7/13. Jedná se o každoroční žádost TJ Spartak,
kterou žadatel zasílá vždy pozdě. Akce byla provedena dne 24.09.2015.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Žádost TJ Spartak byla podána pozdě, tzn., že souhlas vydal ST a RM je tímto dodatečně pouze informována, že se
akce uskutečnila.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

7.14 Zápis č. 3 OV Spy ze dne 21.09.2015
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/14 Příloha: RM 330 - 7/14
Identifikace:
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 21.09.2015 - viz příloha na tzv. "žlutém papíře" č. RM 330 - 7/14.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
Odůvodnění:
Zápis č. 3 OV Spy ze dne 21.09.2015 poslal předseda OV Spy pan Bc. Jiří Sláma po termínu, tj. až v den konání
jednání RM č. 330.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 330- 14014/15
RM bere na vědomí Zápis č. 3 OV Spy ze dne 21.09.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 330 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.15 Návrh viz Zápis č. 5 z jednání Komise pro vyváženou dopravu

Identifikace:
Viz bod č. RM 330 - 7/12. Návrh Komise pro vyváženou dopravu - vyčlenit v rozpočtu na rok 2016 finanční prostředky
na umístění ukazatele okamžité rychlosti v ul. Nahořanská a tuto akci realizovat v roce 2016.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o návrhu Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 330 - 7/12.
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 330- 14015/15,

(uložen úkol číslo 20314).

RM vzala na vědomí návrh Komise pro vyváženou dopravu na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2016 na
umístění ukazatele okamžité rychlosti v ul. Nahořanská a tuto akci realizovat v roce 2016. RM ukládá OMM prověřit možnost
realizace tohoto ukazatele.
RM 330 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Žádost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. o výpomoc - zapůjčení zametacího stroje
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/16 Příloha: RM 330 - 7/16
Identifikace:
Společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. žádá prostřednictvím pana Ing. Martina Prouzy o zapůjčení zametacího
stroje TS, a to v pátek dne 23.10.2015 za účelem zajištění úklidu parkoviště autobusů v areálu společnosti ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. v Novém Městě nad Metují na přípravu Dne otevřených dveří. Podrobnosti viz příloha (žádost
+ leták) na tzv. "žlutém papíře" č. RM 330 - 7/16.
K rozhodnutí:
Projednat + souhlasit se zapůjčením zametacího stroje společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 330- 14016/15,

Ing. Martin Prouza radní Rada města

(uložen úkol číslo 20315).

RM souhlasí se zapůjčením zametacího stroje společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., v pátek 23.10.2015, za účelem
příprav na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 24.10.2015.
RM 330 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: TS, Termín: 23.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

7.17 Ing. Prouza - návrh poděkování za zajištění akce Dny evropského dědictví
Zdroj. dokum.: RM 330 - 7/17 Příloha: RM 330 - 7/17
Identifikace:
Ing. Prouza předložil RM návrh děkovného dopisu starosty města Nové Město nad Metují řediteli společnosti ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Podrobnosti viz příloha č. RM 330 - 7/17 na tzv. "žlutém papíře".
K rozhodnutí:
Písemně poděkovat řediteli společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a jmenovitě i řidičům za vzorné vystupování
a profesionální výkon.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Váže se na bod č. RM 330 - 5/8.
K Čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 330- 14017/15,

(uložen úkol číslo 20316).

RM děkuje řediteli společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. za zajištění akce Dny evropského dědictví dne 12.09.2015
prostřednictvím autobusů společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. RM zároveň děkuje řidičům autobusů za vzorné
vystupování a profesionální výkon v rámci akce Dny evropského dědictví.
RM 330 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.18 Svatováclavské odpoledne - poděkování Ing. Petra Neumanna

Identifikace:
Ing. Petr Neumann vyslovil poděkování za organizátory Svatováclavského odpoledne, které se uskutečnilo dne
28.09.2015 na Husově náměstí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - poděkování patří především TS a MP za skvělou součinnost při organizaci této hojně navštívené akce.
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Tisk: 6.10.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 330 - 29.9.2015

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 330:

18:14

Příští porada bude: RM 331, 12.10.2015, kancelář starosty od 13:00:00

Rozdělovník zápisů - listinná forma:
PŘEHLED USNESENÍ: Úřední deska, 3x vývěsky ve městě
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Zastupitelé, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská
teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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