Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 386
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 386 (ve volebním období 80. zasedání) ze dne: 18.12.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 386 :
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 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Mgr. Adam Balcar
15

Pavel Horvat

16 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:46
místostarosta (Město)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:07
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:03
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:46
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:46
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:43
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:03
13:14
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:19
14:23
města)
architekt (Architekt)
13:30
14:23
referent (Odbor výstavby a regionálního
14:03
14:22
rozvoje)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:24
14:42
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:45
15:46
sportu)

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 386 :
Ověřovatel zápisu

Marie Petruželková

Ověřovatelka zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 386
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 386 (ve volebním období 80. zasedání) ze dne: 18.12.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 386 :
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 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Mgr. Adam Balcar
15 Pavel Horvat

16 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:46
místostarosta (Město)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:07
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:03
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
radní (Rada města)
13:00
15:46
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:46
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:46
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:43
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:03
13:14
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:19
14:23
města)
architekt (Architekt)
13:30
14:23
referent (Odbor výstavby a regionálního
14:03
14:22
rozvoje)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:24
14:42
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:45
15:46
sportu)

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 386 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Marie Petruželková
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 385) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 385 ze dne 4.12.2017 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 386
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 286- 12135/14

Věc : Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu

18 268 Vznik úkolu: 3.2.2014

Termín :

Garant :

26.2.2018

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Rej
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu pro
stavbu "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
ve znění přílohy č. RM 286 - 3/7 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.2.2018 z důvodu: Smlouva bude podepsána až po zahájení
stavebních prací na přístavbě tělocvičny "ZŠ Komenského", předpoklad podpisu SOD na tuto stavbu a
zahájení prací je v lednu 2018, poté bude podepsaná i Smlouva na archeologický dozor.
RM 333- 14120/15

Věc : Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (přesun z RM 331 - 3/10)

20 475 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

Garant :

30.7.2018

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: VojS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.12.2017 Plnění:

RM se na místě seznámila se stavem opěrných zdí u č. p. 361 v ul. Nádražní. RM ukládá OMM
začlenit investici "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní" do projektu budoucích oprav
komunikace v ulici Nádražní, kterou by měl realizovat Královéhradecký kraj s tím, že město by se
k tomuto projektu připojilo právě s opravou opěrné zdi a s rekonstrukcí chodníku. RM ukládá TS
neprodleně umístit zábrany zajišťující na nezbytnou dobu potřebné zúžení průchodné šíře
chodníku přiléhajícího k horní opěrné zdi.
Žádost o prodloužení termínu plnění. PD na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní je zpracována.
Součástí rekonstrukce je i "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní", na kterou máme PD
také připravenu. Na celou tuto akci byla záměr žádat o dotaci do IROP(u). Žádost o dotaci na
rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní však nebyla podána, neboť Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí o dotaci spadající pod aktivitu Bezpečnost
dopravy.

Závěr: schválen nový termín: 30.7.2018 z důvodu: Nebyla doposud vypsána vhodná výzva, do které
byl předpoklad podat žádost o dotaci na realizaci chodníku, tak i opěrné zdi.

RM 361- 15466/16

Věc : Doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých - podnět KKULT

21 915 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel:
KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM projednala návrh KKULT na doplnění dvou jmen na pamětní desku u pomníku padlých na
náměstí Republiky. RM ukládá OMM zajistit doplnění jmen Bohumila Čejpa a Václava Kotláře na
pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky.
Splněno - v dané souvislosti byl schválen jiný postup a byly zadány nové úkoly.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 367- 15794/17

Věc : Žádost Spolku Krčín o povolení akcí na rok 2017 v objektu "Staré školy" vč. zahrady

22 170 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HofS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM bere na vědomí žádost Spolku Krčín o povolení akcí na rok 2017, tj. Velikonoce u Staré
školy (duben), Ukázková výuka ve staré škole (duben), Výstava obrazů pí Jitky Rýdlové (květen),
Dobrý den sousedé (květen), RETRO aneb co jsme měli taky … (září), Vánoce ve staré škole
(prosinec), v objektu "Staré školy" vč. Zahrady, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/12.
RM souhlasí s pořádáním akcí v roce 2017 v objektu "Staré školy" vč. Zahrady, a to za předem
sjednaných podmínek daných OSN:
- všechny nahlášené akce proběhnou pod hlavičkou pořadatele - Spolek Krčín, Žižkovo náměstí
1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273;
- akce proběhnou v plné odpovědnosti pořadatele;
- přesný termín konání akce oznámí pořadatel na Oddělení správy nemovitostí minimálně v
předstihu jednoho týdne před začátkem akce;
- pořadatel bere na vědomí informaci, že objekt č. p. 22 "Stará škola" jeavržen na prohlášení za
kulturní památku, čemuž přizpůsobí své chování v tomto objektu a řádně zajistí tento objekt také
organizačně při konání jednotlivých akcí;
- nedojde k překročení předpokládané účasti 30 až 50 osob;
- pořadatel i všichni návštěvníci akce se po pozemku, okolo a vně budovy č. p. 22 pohybují na
vlastní nebezpečí;
- u vchodu do objektu č. p. 22 a na vstupní brance bude viditelně umístěna cedule „Vstup do
objektu a jeho okolí na vlastní nebezpečí“;
- pořadatel zajistí dostatečný počet osob k organizaci akcí;
- do objektu č. p. 22 bude při akcích vstupováno pouze do místností, kde bude probíhat daný
program - rozsah využití objektu je nutné před jejím zahájením konzultovat s Oddělením správy
nemovitostí;
- úklid výzdoby objektu č. p. 22 a okolí bude proveden vždy nejpozději do čtrnácti dnů od
ukončení akce. Pořadatel je povinen udržovat v objektu a okolo objektu pořádek a čistotu.
Splněno. Hlášené akce proběhly bez problémů.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15955/17

Věc : Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017

22 285 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.12.2017 Plnění:

30.9.2018

Garant :

TAJ

- Nositel: Kr
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 05.04.2017 ve znění přílohy
č. RM 371 - 3/17.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 30.9.2018 z důvodu: Viz bod č. RM 386 - 3/15.
RM 377- 16246/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - komunální nosič

22 512 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

TS Technické služby,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

18.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: KonR
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí s vyloučením uchazeče Kobra kovo, s.r.o., IČO: 26014050, se
sídlem Chaloupky 28, 503 11 Hradec Králové. RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti PEKASS, a.s., IČO: 41693426, se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10 Uhříněves, za nabídkovou cenu 1.782.977 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy č. RM 377 - 6/1. RM schvaluje RO - navýšení § 3745 – položka nákup sekačky pro
TS o částku 283 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci rozpočtu TS z § 3745 –
položky ostatní náklady TS a péče o zeleň ve výši 218 tis. Kč, § 3745 – položky dovybavení TS
(2 komunální vozidla a mulčovací zařízení) ve výši 10 tis. Kč a § 3639 – komunální služby a
územní rozvoj ve výši 55 tis. Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 381- 16387/17

Věc : Informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk

22 620 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

Garant :

18.6.2018

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: PozL
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí s osazením informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk v souvislosti s nově
vybudovaném odpočinkovém místě u Daškova splavu. RM ukládá OMM ve spolupráci s
předsedou OV Krčín zpracovat informační znění panelu, jeho grafickou úpravu a provedení
instalace v souladu s jednotnou úpravou panelů určených pro naučné stezky.
Grafická úprava není v současné době hotová, je naplánována na příští rok, kde jsou naučné
stezky navrženy do rozpočtu na rok 2018. Jakmile bude grafická úprava hotová, bude převzata
pro informační tabuli u Daškova splavu.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Čeká se na grafické zpracování naučné stezky.
RM 381- 16390/17

Věc : Věžní hodiny - objekt JSDH č. p. 850

22 623 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

15.1.2018

Int: OSN/628

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, do výše
nákladů 10.000 Kč vč. DPH a ukládá OSN tuto opravu zajistit v rámci letošního Plánu oprav. RM
dále ukládá OSN zařadit položku "Repase tří stávajících strojků věžních hodin v čp. 850" do
návrhu Plánu oprav pro rok 2018.
Strojek hodin opraven a instalován zpět na místo. Nyní probíhá zkušební provoz v návaznosti na
impulsech matečních hodin.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Nyní probíhá zkušební provoz v návaznosti na
impulsech matečních hodin.
RM 382- 16407/17

Věc : Smlouva o pachtu pozemků - rybník Hradiště

22 633 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM schvaluje předložené znění smlouvy o pachtu pozemků rybníka Hradiště o celkové výměře
11716 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že pacht se sjednává s účinností ode dne
01.01.2018 a výpovědní doba činí 2 roky. V souladu s usnesením č. RM 377-16228/17 ze dne
14.08.2017 bude smlouva o pachtu uzavřena s Českým rybářským svazem, z. s., místní
organizace, sídlem: Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 13585894, za
roční pachtovné ve výši 10.000 Kč. RM dále schvaluje předložené znění dohody o ukončení
nájemní smlouvy ze dne 20.04.1993 ke dni 31.12.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o
pachtu pozemků a dohody o ukončení nájemní smlouvy ve znění přílohy č. RM 382 - 2/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 382- 16416/17

Věc : Správa silnic Královéhradeckého kraje - Smlouva o právu provést stavbu

22 640 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
382 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - realizace akce
Pokládka optické sítě ul. Československé armády (§ 3633) ve výši 55 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 2219 - akce Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách (org. 1724).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 382- 16418/17

Věc : N_SYS s.r.o. - Smlouva o právu provést stavbu

22 642 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

Garant :

18.12.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu optické sítě na p. p. č. 652/1 v ul. Johnova,
uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/9, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16444/17

Věc : Zakoupení obrazu J. L. Šichana - podnět KKULT

22 654 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

Garant :

18.12.2017

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM ukládá OSKS vyžádat stanovisko ředitele MMUZ k návrhu KKULT na zakoupení obrazu J. L.
Šichana do sbírky MMUZ s tím, že zároveň bude předložen návrh na to, kde by byl obraz
umístěn, pokud by došlo k jeho zakoupení.
Splněno, obraz zakoupen nebude.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16445/17

Věc : Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"

22 655 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem ve dnech 03.12., 10.12., 17.12. a 23.12.2017, s umístěním adventního věnce
na kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením 6 kusů nízkého pódia a 1 stánku na
adventní koncerty ve dnech 03.12., 10.12. a 23.12.2017 a na akci "Česko zpívá koledy" dne
13.12.2017 v prostoru před Spolkovým domem u vánočního stromu za podmínky dodržení
"Pravidel při pořádání kulturních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují".
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia a stánku. RM
ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16452/17

Věc : Informace o rekonstrukci travnaté plochy hlavního hřiště SK

22 660 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

14.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM ukládá OŠKS vyžádat od SK pro jednání KSPORT a pracovní skupiny pro budoucí
financování sportu ve městě položkový rozpočet projektu Rekonstrukce travnaté plochy hlavního
hřiště. RM ukládá OŠKS projednat žádost v KSPORT a v pracovní skupině pro budoucí
financování sportu ve městě a jejich stanoviska předložit na rozpočtový seminář zastupitelů.
Bylo projednáno na KSPORT (bez usnesení) a následně projednáno na rozpočtovém semináři.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla přiznána dotace, nebyla případná spoluúčast do návrhu
rozpočtu zahrnuta ani o ní nebylo dále jednáno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 382- 16457/17

Věc : Oznámení "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy na
novoměstském zámku

22 665 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

MP Městská policie,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

7.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: HofS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM bere na vědomí informaci o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve
dnech 07. - 10.12.2017, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/1. RM ukládá MP zajistit zvýšený
bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání "Vánoční výstavy" a především pak
včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky s tím, že s dostatečným předstihem před
konáním akce obdrží MP od organizátora výstavy podrobnější časové údaje.
Splněno. MP v místě přítomna po celou dobu akce. Občasně usměrňována doprava. K odklonu
nedošlo, vždy stačila mimořádně rozšířená kapacita pro parkování na Husově náměstí. Největší
nápor návštěvníků byl v sobotu v 15h, kdy byla rozšířená kapacita parkování po dobu 10 až 15
minut naplněna z 99%. Ze strany MP byla akce hodnocena jako bezproblémová.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16458/17

Věc : Žádost "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro
zabezpečení vánoční výstavy

22 666 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

SL Správa městských lesů,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

7.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: HofS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení
výzdoby výstavních prostor při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku p. Josefa Mariana
Bartoně - Dobenína v Novém Městě nad Metují ve dnech 07. - 10.12.2017. RM ukládá SL
zabezpečit předání vánočních stromků a chvojí "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují".
Splněno, stromky předány dne 24.11.2017 cca 35 kusů

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 384- 16474/17

Věc : Nabídka na odkoupení pozemků v k. ú. Vrchoviny u letiště

22 676 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí zemědělských pozemků p. p. č. 451/4, 451/16, 454/1,
481/6, 481/23, podíl o velikosti 1/4 p. p. č. 920 a podíl o velikosti 1/3 p. p. č. 919 v k. ú.
Vrchoviny, tj. celkem 29 345 m2 za částku 750.000 Kč, protože se nejedná o pozemky, které
město nezbytně potřebuje ke své činnosti.
Předloženo do ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16484/17

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Kosařova, Spy

22 684 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č.608/2, k. ú. Spy a schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. O. S. a
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 384 - 3/1, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 384- 16485/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě - N_SYS, s.r.o.

22 685 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulicích T. G. Masaryka,
Československé armády, Husova a Dukelská, uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice, ve znění přílohy č. RM 384 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16486/17

Věc : Smlouva o právu k provedení stavby „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ na p.
p. č. 710/34 v k. ú. Krčín

22 686 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ a p.
V. J., ve znění přílohy č. RM 384 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16487/17

Věc : Smlouva o umístění zařízení - ukazatele okamžité rychlosti motorových vozidel v ul.
Nahořanská na podpěrném bodě vedení nízkého napětí

22 687 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

15.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. SUZB/5016/2017 pro umístění
ukazatele okamžité rychlosti vozidel, která se uzavírá mezi městem Nové Město nad Metují a
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve
znění přílohy č. RM 384 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je z naší strany podepsaná a odeslána k podpisu druhé strany.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Smlouva je odeslána k podpisu druhé strany.
RM 384- 16490/17

Věc : Smlouva o výpůjčce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ - SS KHK

22 690 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

15.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Správa silnic Královéhradeckého kraje,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 384 - 3/7, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Smlouva je z naší strany podepsána, byla odeslána k podpisu na SÚS KHK.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Smlouva se zatím se nevrátila
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Tisk: 22.12.2017

RM 384- 16491/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu - „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“

22 691 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

15.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na
stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, ve znění přílohy č. RM 384 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je z naší strany podepsána, byla odeslána k podpisu na SÚS KHK.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Smlouva se zatím se nevrátila
RM 384- 16494/17

Věc : Smlouva o udělení souhlasu s dočasným užitím pozemků města

22 693 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu s dočasným užitím pozemků p. p. č. 1134/13 a
1134/5 v k. ú. Nové Město nad Metují pro účely stavby "Libchyňský potok - přehrážka 1,135 ř.km
pro přístupovou cestu ke stavbě a pro zařízení staveniště, a to mezi městem Nové Město nad
Metují a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec králové, ve znění
přílohy RM 384 - 3/11, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16498/17

Věc : Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky

22 697 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, OMM Odbor majetku města - Nositel: Tyc
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.12.2017 Plnění:

RM ukládá TS připravit ve spolupráci s OMM (ARCH) návrh úprav zeleně kolem pomníku na
náměstí Republiky tak, aby po schválení v RM mohly být realizovány nejdéle na jaře 2018.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Návrh na novou zeleň prostoru náměstí Republiky (pomník)
zpracoval ARCH, nyní se čeká na vyjádření orgánů památkové péče (zajišťuje ARCH). TS
podaly žádost do RM o souhlas s odstraněním stávajícího keřového porostu. V případě kladného
stanoviska památkářů zahájí TS práce tak, aby úprava byla provedena do konce dubna 2018.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".

RM 384- 16517/17

Věc : Navýšení ceny obědů ode dne 01.01.2018 v "ZŠ Komenského" - žádost o souhlas

22 707 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje navýšení ceny obědů ode dne 01.01.2018 ve školní restauraci Scolarest - zařízení
školního stravování spol. s r.o. při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení stravování ze dne
19.07.2011 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a společností Scolarest - zařízení
školního stravování, spol. s r. o., ve znění přílohy č. RM 384 - 5/10. a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno, smlouva je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 384- 16520/17

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Vánoční koncert

22 708 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

Garant :

18.12.2017

ST

TS Technické služby, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Městský klub v Novém Městě nad Metují na
Vánoční koncert Novoměstské filharmonie a Smíšeného pěveckého sboru Kácov, který se
uskuteční 16. a 17.12.2017 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit
technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne 15.12.2017 a úklid a odvoz
pódia v pondělí dne 18.12.2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16521/17

Věc : Zásady upravující povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli

22 709 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje "Zásady upravující povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli č. 3/2017".
RM ukládá OŠKS seznámit s těmito "Zásadami" ředitele příspěvkových organizací zřizovaných
městem Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16522/17

Věc : Zápisy z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu

22 710 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM se seznámila s dosavadními výstupy z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového
modelu financování sportu ve znění přílohy č. RM 384 - 5/16 a bere tyto výstupy na vědomí. RM
ukládá OŠKS průběžně informovat RM o dalších jednáních Pracovní skupiny pro přípravu
nového modelu financování sportu.
Splněno, zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu je
předložen do jednání RM 386.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16528/17

Věc : Střednědobý výhled rozpočtu

22 715 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
18.12.2017
Poslední kontrola:

12.12.2017 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Provede:

Usnesení:

14.12.2017

RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020 dle přílohy
č. RM 384 - 6/3.
Bylo projednáno na ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 384- 16531/17

Věc : ZM 123 (21) - program

22 718 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

14.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: HofS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 123 (21): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na
rok 2018; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Viz ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Realizace informačního systému pro tvorbu a
vedení pasportu
Termín : 18.12.2017
Garant :
22 721 Vznik úkolu: 20.11.2017

RM 384- 16534/17

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: Tyc
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Realizaci
informačního systému pro tvorbu a vedení pasportu nabídku společnosti Geovap spol. s r.o., IČO
15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice za nabídkovou cenu za realizaci
IS ve výši 367.840,- Kč včetně DPH a za cenu technické podpory 39.930,- Kč vč. DPH. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 384 - 7/4.
Splněno. Smlouva podepsána 28.11.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16539/17

Věc : Smlouva o společném postupu přísp. org. „Služby související se zpracováním
problematiky GDPR, neboli Obecným nařízením na ochranu osobních údajů“

22 726 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

18.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: KonR
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje, ve znění přílohy č. RM 384 - 7/9, text vzorové smlouvy o společném postupu pro
realizaci zakázky „Služby související se zpracováním problematiky GDPR, neboli Obecným
nařízením na ochranu osobních údajů“ s příspěvkovými organizacemi města a pověřuje ST
podpisem smluv s těmi organizacemi, které o tuto spolupráci projeví zájem.
Smlouvy se zájemci budou uzavřeny a probíhá příprava výběru zpracovatele analýz atd.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Smlouva o společném postupu na zakázku „Služby související se zpracováním
problematiky GDPR, neboli Obecným nařízením na ochranu osobních údajů“
Termín : 18.12.2017
Garant :
22 727 Vznik úkolu: 20.11.2017

RM 384- 16540/17

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

ST

- Nositel: Konvalinová
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje text vzorové smlouvy o společném postupu pro realizaci zakázky „Služby
související se zpracováním problematiky GDPR, neboli Obecným nařízením na ochranu
osobních údajů“ s obcemi správního obvodu a pověřuje ST podpisem smluv s obcemi, které o
tuto spolupráci projeví zájem.
Splněno, smlouvy se zájemci budou uzavřeny a probíhá příprava na výběr zpracovatele analýz
atd.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 385- 16541/17

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci

22 728 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.12.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit do dne 20.03.2018 záměr města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o
výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní
zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za těchto
podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena 500 Kč/m2 pozemku. 3. Platba
nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 60 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy
straně kupující. 4. Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do výšky
hřebene maximálně 8 m, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30° - 45°,
v případě ploché střechy rodinný dům přízemní, b) parkování pro vozidla na prodávaném
pozemku, c) zastavěná plocha do 15 % výměry, d) o výstavbě více rodinných domů je možné
jednat. 5. Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny. 6. Poplatek za návrh práva do KN uhradí kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
kupující dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 8. Na pozemku je
umístěna kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 323 v ul. Na Kopci (vč. Betonové šachty). Do
této kanalizační šachty je rovněž zaústěn dešťový svod z výše uvedeného domu. U boční strany
domu č. p. 323 byla zčásti do hloubky cca 70 - 100 cm pod úroveň okolního terénu ubourána a
zasypána jímka o půdorysném rozměru cca 5 x 5 m a původní výšce cca 2,7 m. 9. Město si
vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek. Foto z likvidace jímky k nahlédnutí na
OMP.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16547/17

Věc : Program regenerace MPR a MPZ - schválení příspěvku a dodatku k veřejnoprávní
smlouvě č. 205/2017

22 731 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou výši povinného příspěvku z rozpočtu města v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 na
obnovu kulturní památky městské opevnění - hradba v č. p. 1247, žadatel paní Olga Vyleťalová
na akci obnova - statické zajištění hradební zdi, ve výši 56.064 Kč a zároveň doporučuje ZM
schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 205/2017 o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, ve znění přílohy
č. RM 385 - 3/1, a pověřit ST jeho podpisem.
Předloženo ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16548/17

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 29.11.2017

22 732 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 29.11.2017, ve
znění přílohy č. RM 385 - 3/2.
Předloženo do ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 22.12.2017

RM 385- 16551/17

Věc : Žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se stavbou telekomunikačního vedení na
pozemcích města

22 735 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí se stavbou telekomunikačního vedení v pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2034/6
a 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. Město Nové Město nad Metují požaduje, aby před
podáním žádosti o stavební povolení byla s městem Nové Město nad Metují uzavřena Smlouva o
právu provést stavbu, ve které si město podrobně specifikuje technické podmínky.
Prozatím o stavební povolení firma GOLDWARE nežádala, proto nebyla prozatím uzavřena ani
Smlouva o právu provést stavbu.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Posun termínu do doby než bude zpracována PD a
firma GOLDWARE zažádá o stavební povolení.
RM 385- 16552/17

Věc : Posun termínu realizace stavby - obnova živičného povrchu komunikace v ul.
Johnova

22 736 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí s posunem termínu dokončení díla obnova živičného krytu na komunikaci v ul.
Johnova do dne 30.04.2018.
Splněno. Do RM 386 je předložen dodatek na posun termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16553/17

Věc : Podání žádosti na rekonstrukci chodníku v ul. 1. máje na SFDI

22 737 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o finanční příspěvek ze SFDI pro rok 2018 na projekt
„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“.
Předloženo ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16554/17

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Klopotov

22 738 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OSU Odbor správy úřadu - Nositel: MinM
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Klopotov do výzvy
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., v rámci programového rámce Program rozvoje
venkova.
Splněno, předloženo do ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16555/17

Věc : Opakované veřejné projednání ÚP - informace pro RM a ZM

22 739 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Skm
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
11.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o opakovaném projednání návrhu Územního plánu
Nové Město nad Metují.
Splněno, ZM vezme na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 385- 16556/17

Věc : Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují

22 740 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

Garant :

14.12.2017

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Skm
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
11.12.2017 Plnění:

RM projednala návrh na vydání Změny č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují a doporučuje ZM schválit tuto změnu ve znění přílohy č. RM 385 - 3/10.
Splněno, ZM na svém zasedání Změnu č. 1 RP MPR projedná.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16561/17

Věc : Dodatek č. 1 ke SOD 107/2017

22 744 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

18.12.2017

Int: OSN/649

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 107/2017 (Výměna oken v bytovém domě č. p.
477-8, 78 a nebytovém prostoru č. p. 391), ve znění přílohy č. RM 385 - 4/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16562/17

Věc : Žádost o přehodnocení názoru na prodloužení termínu realizace

22 745 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

18.12.2017

Int: OSN/650

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

RM trvá na původním stanovisku k prodloužení termínu dokončení realizace opravy fasády
objektu č. p. 108, ul. Nádražní, dle usnesení č. RM 380-16355/17.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 385- 16571/17

Věc : Žádost o zapůjčení stánků - Spolek Krčín

22 746 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

18.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, TS Technické služby - Nositel: KupV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.12.2017 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením 4 kusů stánků Spolku Krčín na dny 08. a 09.12.2017 na akci
"Vánoce ve staré škole". Odvoz stánků z areálu TS a jejich vrácení zajistí pořadatel akce, Spolek
Krčín, vlastní dopravou.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16576/17

Věc : Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2018

22 749 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: Kupka
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro
Tělovýchovnou jednotu Spartak Nové Město nad Metují, z.s. ve výši 500 tis. Kč, a to z důvodu
zajištění provozu klubu na začátku roku 2018 a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110 - 7349/15.
Viz ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 385- 16577/17

Věc : Členské příspěvky, dary a rezervy 2018

22 750 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
18.12.2017
Poslední kontrola:

12.12.2017 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Provede:

Usnesení:

14.12.2017

RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve
znění přílohy č. RM 385 - 6/2 do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou
40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, Asociace měst
pro cyklisty 10 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod (dar) 18 tis. Kč, Městský klub
v Novém Město nad Metují 3.070 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar),
Svaz měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 95,17 tis. Kč a MAS Pohoda
Venkova, Val 35 tis. Kč.
RM dále doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované
účely: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub
v Novém Město nad Metují - festival veselohry 1.000 tis. Kč, dotace města na obnovu objektů
historické a architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují
950 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a
kolektivů a využití sportovišť ve výši 6 250 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují provoz stacionáře 675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč,
souhrnnou částku na dary a dotace města 550 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou
činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 110 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na
jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v
duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM.
Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
Bylo projednáno na ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16578/17

Věc : Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2018

22 751 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
18.12.2017
Poslední kontrola:

12.12.2017 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Provede:

Usnesení:

14.12.2017

RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené
změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Bylo projednáno na ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16583/17

Věc : Vyřazení majetku

22 756 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.12.2017 Plnění:

15.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a "ZŠ Malecí" ve znění
přílohy č. RM 385 - 6/8.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 385- 16584/17

Věc : Sdružený účet Warrington

22 757 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

14.12.2017

Garant :

ST

- Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o sdruženém účtu Warrington a o "rozpuštění fondu
Warrington" dle informací v příloze č. RM 385 - 6/9 a doporučuje ZM souhlasit s navrženým
postupem.
Viz ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 385- 16587/17

Věc : Zápisy č. 8 a 9 z jednání KV

22 758 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

UKIA Úsek kontroly a interního auditu,
- Nositel: FroV
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.12.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápisy č. 8 a 9 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 385 - 7/3.
Viz ZM 123.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16588/17

Věc : Žádost předsedy samosprávy č. p. 663 - 667 o udělení výjimky z Plánu zimní údržby
místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018

22 759 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

TS Technické služby,
18.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.12.2017 Plnění:

15.1.2018

Garant :

ST

- Nositel: Tro
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM projednala žádost předsedy samosprávy č. p. 663 - 667 p. P. K. ze dne 15.11.2017, ve znění
přílohy č. RM 385 - 7/4 ve věci udělení výjimky z Plánu zimní údržby místních komunikací pro
zimní období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují pro přístupové komunikace před bytovým
domem č. p. 663-7 v ul. Rašínova. RM konstatuje, že při současných kapacitách TS nelze již
udělovat nějaké další výjimky či schválený plán zimní údržby dále rozšiřovat. Jediným řešením
by mohlo být zajištění brigádníka, který by v dané lokalitě úklid sněhu a případný posyp
zajišťoval. RM ukládá TS poptat externího brigádníka pro uklízení v dané lokalitě v zimním
období 2017/2018 s tím, že bude k součinnosti při jeho hledání vyzván i žadatel. O výsledku
informovat RM.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: Hledáme brigádníka.
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Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 386 - 18.12.2017

Kontrola úkolů

13:00
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Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 386 - 18.12.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Darování části pozemku pro rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova
Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/1 - Flash Příloha: RM 386 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Správa silnic Hradec Králové, Kutnohorská 59, Plačice, Hradec Králové (dále jen "SS KHK"), požádala o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část o výměře 51 m2 z pozemku p. p. č. 2050/3 o výměře 237 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem umožnění
realizace stavby „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“. Jedná se o rekonstrukci komunikace v souvislosti s
rozšířením železničního mostu v ul. Havlíčkova - viz příloha situace na podkladu katastru. Přílohy č. RM 386 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města darovat.
Odůvodnění:
V souvislosti s rozšířením železničního mostu bude nezbytné upravit stávající komunikaci. Stavbu zamýšlí investor,
Správa silnic Královéhradeckého kraje, provést prostřednictvím ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., se
sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. Dle PRAV je povinností obce zveřejnit záměr darovat i v případě
úmyslu uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě, jestliže má být budoucí smlouvou disponováno s obecní nemovitostí
některým ze způsobů uvedených v § 39 odst. 1 zákona o obcích. Uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě totiž obci
vzniká soudně vynutitelná povinnost budoucí smlouvu uzavřít, takže se splnění povinnosti „přesouvá“ do fáze před
uzavřením samotné budoucí smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16594/17,
(uložen úkol číslo 22761).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat část pozemku p. p. č. 2050/3 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, včetně všech součástí a příslušenství, Správě silnic Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem
Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, pro rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova v souvislosti s rozšířením
železničního mostu.
RM 386 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/2 - Flash Příloha: RM 386 - 2/2 - Flash

Společnost JIŘÍ MRKVIČKA s. r. o., Malá Strážnice 120, Nové Město nad Metují, IČO: 25278291, požádala o
odkoupení části o výměře 20 m2 z pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 1255 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, z důvodu rekonstrukce oplocení a vrat. Přílohy č. RM 386 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru prodat.
Odůvodnění:
OMM a MO ČRS nesouhlasí s prodejem části pozemku, který je komunikací. Změnou vlastníka části pozemku by
došlo k znepřístupnění komunikace v areálu MO ČRS, která vede k sádkám. OMM: Žadatel má přístup ke svým
nemovitostem ošetřen věcným břemenem a nic mu nebrání provést rekonstrukci stávajícího oplocení a vrat po
dohodě s MO ČRS. V současné době se připravuje rekonstrukce komunikace v ul. Železova louka a není v zájmu
města zmenšovat veřejně přístupné plochy, které slouží jako obratiště a vjezdy do areálu MO ČRS.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza se dotázal na možnost alespoň dílčího prodeje - na prezentovaných snímcích bylo vysvětleno.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16595/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku o výměře 20 m2 z pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 1255
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, a obci Nové Město nad Metují, z majetku
města, zapsaném na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

STIS

RM 386 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Stránka 18 z 42

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

2.3 Smlouva o nájmu částí pozemků - dětské hřiště u zámku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/3 - Flash Příloha: RM 386 - 2/3 - Flash

V souvislosti s umístěním informační tabule na pozemky dětského hřiště u zámku doporučil Správce zámku změnit
stávající nájemní smlouvu. Dětské hřiště je umístěno na pozemcích ve vlastnictví p. J. M. B. - D., smlouva byla
uzavřena s předchozím vlastníkem pozemků dne 09.12.2010 za nájemné ve výši 600 Kč/rok. Přílohy č. RM 386 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu s podmínkami dle požadavků vlastníka pozemků.
Odůvodnění:
Stávající smlouva je uzavřena s p. J. M. B. - D., který již není vlastníkem pozemků. Dále jsou doplněna ujednání: a) o
způsobu vypořádání po ukončení smlouvy, kdy je pronajímatelem požadována demontáž veškerých prvků, mobiliáře
a uvedení do původního stavu, b) požadavek na pravidelnou kontrolu hřiště ze strany MP, c) možnost uzavřít hřiště
částečně či celé z důvodu provádění stavebních prací v zahradách zámku s tím, že sjednané symbolické nájemné,
600 Kč/rok, by bez ohledu na délku uzávěry bylo hrazeno v nezměněné výši. Správce zámku upozorňuje, že uzavírání
hřiště vychází z aktuálního stavu plánování stavebních projektů od jara do podzimu roku 2018, a to konkrétně
revitalizace lipové aleje a opravy teras u špýcharu. Zda dojde zcela nebo jen částečně k uzavření hřiště ukáže až
aktuální vývoj stavby. Svévolně hřiště nechtějí uzavírat, a pokud již nějaký případ nastane, vždy budou mít maximální
snahu neomezit provoz. OMP doplňuje, že uzavřením smlouvy nové skončí platnost smlouvy stávající ze dne
09.12.2010. Správa zámku s návrhem smlouvy souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16596/17,
(uložen úkol číslo 22762).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 2033/9 o výměře 174 m2, druh pozemku ostatní plocha, a
stp. č. 39/2 o výměře 214 m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, pro dětské hřiště u zámku s pronajímatelem, p. J. M. B. D., s účinností ode dne 01.01.2018 na dobu neurčitou, ve znění přílohy č. RM 386 - 2/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Výpůjčka části pozemku ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/4 - Flash Příloha: RM 386 - 2/4 - Flash

Část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 95 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, z majetku města,
vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č. RM 379-16266/17 ze dne 11.09.2017 byl ode dne 22.09.2017 do dne 10.10.2017 zveřejněn záměr
města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem údržby zeleně a pro příjezd a přístup ke garáži a skladu. Ke
zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele. Následně uvedl, že stavbu příjezdu a přístupu ke
garáži a skladu zrealizuje ještě v roce 2017, proto bylo dohodnuto, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena až po jejím
dokončení. Přílohy č. RM 386 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku po skončení zveřejnění a dokončení stavby.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 379. Na základě
uzavřené nájemní smlouvy s ORM p. T. zahájil v polovině listopadu stavbu sjezdů dle projektu a v termínu do dne
31.12.2017 ji dokončí (v 50. kalendářním týdnu plánována pokládka zatravňovacích dlaždic). Znění smlouvy o
výpůjčce bude vycházet ze vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 345-14655/17 ze dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - dotaz na výpovědní lhůtu. Vedoucí OMP - standard - 3 měsíce.
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16597/17,
(uložen úkol číslo 22763).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 95 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Vrchoviny, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. R. T., za účelem údržby zeleně a jako příjezd a
přístup ke garáži a skladu, ode dne 01.01.2018 na dobu neurčitou, ve znění přílohy č. RM 386 - 2/4, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 386 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

2.5 Pronájem části pozemku u sběrny surovin v ul. Havlíčkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/5 - Flash Příloha: RM 386 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 18997/3 o výměře 580 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV
10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Smlouva o nájmu části pozemku končí dne
31.12.2017 na základě výpovědi nájemce ze dne 25.09.2017. V souladu s usnesením RM 382 ze dne 23.10.2017 byl
ode dne 14.11.2017 do dne 05.12.2017 zveřejněn záměr města pronajmout pozemek nejvhodnější nabídce. Ke
zveřejněnému záměru byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které budou otevřeny na zasedání RM. Přílohy č.
RM 386 - 2/5.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy se zájemcem, který podal nejvhodnější nabídku.
Odůvodnění:
Současný nájemce skončí užívání na základě své výpovědi dne 31.12.2017. OMP předkládá RM obálky k otevření a
rozhodnutí o novém nájemci. Znění nájemní smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu části pozemku,
schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
OMP - jedná se o 2x stejného člověka se stejnou cenovou nabídkou. Radní pronájem pí Č. odsouhlasili.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 386- 16598/17,
(uložen úkol číslo 22764).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.
ú. Nové Město nad Metují, vedeného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem paní E. Č., za účelem zahrady ode dne 01.01.2018 na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné v nabídnuté výši 4640 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Pacht pozemků k zemědělským účelům
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/6 - Flash Příloha: RM 386 - 2/6 - Flash

AGROPROVODOV, a. s., se sídlem: Provodov 75, 549 08 Provodov-Šonov, IČO: 481 71 042 požádala o pacht 21
pozemků nebo jejich částí k zemědělským účelům v k. ú. Nové Město nad Metují, Krčín a Vrchoviny, z majetku města,
zapsaných na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod. Přílohy č. RM 386 - 2/6.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky.
Odůvodnění:
Požadované pozemky jsou užívány jako pole či louky. V některých případech není užívání v souladu s druhem
pozemku dle KN (zorané cesty či jejich okraje), proto nelze ve všech případech vyhovět. Se zástupci uživatele
proběhla jednání se závěrem, že společnost provede úpravy jak v terénu, tak v registru LPIS, které povedou k užívání
pouze schválených a k tomu vhodných pozemků a jejich částí dle dohody. Na tomto základě připravilo OMP návrh
záměru, kde jsou uvedeny pozemky, s nimiž vyslovily souhlas odborné útvary. Na základě vzniku nového typu
smluvního vztahu dle nového občanského zákoníku budou dvě stávající smlouvy o nájmu ze dne 07.01.2008 a ze dne
29.09.2009 nahrazeny pachtovní smlouvou - zemědělský pacht. Cenu pachtovného (nájemného) OMP navrhuje
stanovit jako 2 % z hodnoty dle BPEJ v souladu s Ceníkem minimálních cen za pronájmy pozemků nebo dle
znaleckého posudku. Některé pozemky v k. ú. Vrchoviny jsou zatíženy věcným břemenem smluvním s RWE Gasnet,
s. r. o., spočívajícím v právu strpět stavbu vysokotlakého plynovodu a činností spojených s provozem a údržbou této
stavby.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 386- 16599/17,
(uložen úkol číslo 22765).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky k zemědělskému užívání v k. ú. Nové Město nad Metují a
Vrchoviny, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, ve znění
přílohy č. RM 386 - 2/6.
RM 386 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Jalovce - náměstí Republiky - souhlas s odstraněním
Zdroj. dokum.: RM 386 - 2/7 - Flash Příloha: RM 386 - 2/7 - Flash

Identifikace:

Keřový porost jalovce na pozemku města p. p. č. 2034/19 v k. ú. Nové Město nad Metují o rozloze cca 80 m2 - jde o
keře kolem pomníku na náměstí Republiky a jejich odstranění je součástí nových úprav okolí pomníku.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Rekonstrukce celého prostoru, změna výsadby.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 386- 16600/17,
(uložen úkol číslo 22766).
RM souhlasí s vykácením keřového porostu jalovce na pozemku p. p. č. 2034/19 v k. ú. Nové Město nad Metují o rozloze cca
80 m2.
RM 386 Souhlasí.

STIS

Stránka 21 z 42

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

Čl 3

13:30

Rozvoj

OMM

3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017 na akci "Stavební oprava části
komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/1 - Flash Příloha: RM 386 - 3/1 - Flash

Zhotovitel - fy STRABAG a.s. provedla na zmíněném úseku komunikace dvě sondy, v rámci nichž bylo zjištěno, že
zde není dostatečně únosná podkladní vrstva - pod cca 8 cm asfaltového krytu je poměrně značně promáčený jílovitý
podklad. Vzorky ze sondy v současnosti zkoumají v laboratoři. Vzhledem ke zjištěným faktům, klimatickým
podmínkám a provozu obaloven je navrženo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se posouvá doba plnění
díla z prosince 2017 na dne 30.04.2018. Posun termínu realizace této stavby byl projednán a schválen v RM 385
tímto usnesením: RM souhlasí s posunem termínu dokončení díla Obnova živičného krytu na komunikaci v ul.
Johnova, do dne 30.04.2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017 na akci „Stavební oprava části komunikace
Johnova, Nové Město nad Metují - realizace“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí a doporučuje RM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16601/17,
(uložen úkol číslo 22767).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, na akci „Stavební oprava části komunikace Johnova,
Nové Město nad Metují - realizace“, kterým se mění doba plnění díla do dne 30.04.2018, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/1, a
pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební úpravy komunikace a
chodníků v části ul. 28. října"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/2 - Flash Příloha: RM 386 - 3/2 - Flash

V rámci stavebních prací na komunikaci a chodnících v části ulice 28. října bylo zapotřebí provést některé vícepráce
(protlak), přičemž vznikly i méněpráce (chráničky, výsadba stromů), které převažují. Cena bude snížena o 12.999 Kč
vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 231/2017 ze dne 19.09.2017 se dodatkem č. 1 upravuje z
původně smluvených 1.326.920 Kč vč. DPH na 1.313.921 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017 na akci „Realizace – Stavební úpravy
komunikace a chodníků v části ul. 28. října“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí a doporučuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16602/17,
(uložen úkol číslo 22768).
RM schvaluje Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, na akci „Realizace - Stavební
úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října“, kterým se snižuje cena díla o 12.999 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM
386 - 3/2, celková cena díla tedy činí 1.313.921 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební úpravy chodníku v ul.
Johnova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/3 - Flash Příloha: RM 386 - 3/3 - Flash

V rámci stavebních prací na chodnících v ul. Johnova bylo zapotřebí provést některé vícepráce (podkladní betony),
ale i méněpráce (pokládání chrániček), které převažují. Cena díla bude tedy snížena o 230.800,70 Kč vč. DPH.
Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 228/2017 ze dne 19.09.2017 je zapotřebí upravit dodatkem č. 1 z
původně smluvených 2.040.765 Kč vč. DPH na 1.809.964,70 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017 na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku
v ulici Johnova“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí a doporučuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16603/17,
(uložen úkol číslo 22769).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, na akci „Realizace - Stavební úpravy
chodníku v ulici Johnova“, kterým se snižuje cena díla o 230.800,70 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/3, celková
cena díla tedy činí 1.809.964,70 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební úpravy chodníku v ulici
Boženy Němcové"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/4 - Flash Příloha: RM 386 - 3/4 - Flash

V rámci stavebních prací na chodníku v ulici Boženy Němcové byly vzhledem ke zjištěným skutečnostem kolem
potřeby kácet 18 ks třešní pilovitých ze strany investora pozastaveny stavební práce, a to v délce trvání 14 dní. Podle
smlouvy o dílo má zhotovitel na realizaci 85 kalendářních dní, přičemž se do těchto dní nezapočítávají dny, kdy
stavbě brání klimatické podmínky. Z těchto důvodů navrhujeme uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017
dne 19. září 2017, kterým se posouvá doba plnění díla ze dne 15.12.2017 na den 30.04.2018 (termín byl na základě
jednání v RM změněn).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017 dne 19. září 2017 na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku
v ulici Boženy Němcové“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
V současné době probíhají výkopové práce pro položení chrániček města, v koordinaci by měla též proběhnout
pokládka chrániček pro optické kabely dvou dodavatelů poskytujících internetové připojení. Následně bude provedena
realizace ochrany proti prorůstání kořenů do tělesa chodníku, neboť na jaře 2018 proběhne náhradní výsadba za
pokácené sakury. Další práce s ohledem na klimatické podmínky budou přesunuty na jaro 2018 s tím, že stav
chodníku bude uveden do provizorního pochůzného stavu. ORM vzhledem k souvislostem doporučuje schválit
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse o prodloužení termínu dokončení akce - ujednáno do 31.3.2018.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16604/17,
(uložen úkol číslo 22770).
RM schvaluje dle upravené přílohy č. RM 386 - 3/4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017 dne 19. září 2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a fy STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, na akci
„Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové“, kterým se mění doba plnění díla z původního 15. prosince
2017 na 31. března 2018, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

3.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební úpravy chodníku v ulici
Na Strážnici"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/5 - Flash Příloha: RM 386 - 3/5 - Flash

Stavební práce na chodníku v ulici Na Strážnici nemohly být v tomto roce zahájeny, neboť při koordinační schůzce se
společností ČEZ Distribuce a.s. a jejich zhotovitelem fy ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. bylo zástupcům města
oznámeno, že nemají dokončenou a schválenou projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že si v těchto místech
mají před úpravami chodníku překládat nadzemní vedení nn do země, byla společnost ČEZ Distribuce a.s. vyzvána k
písemnému vyjádření. Na stavební úpravy chodníku bylo zažádáno o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu Místní akční skupiny POHODA venkova. Písemné vyjádření by mělo být uznatelným podkladem
pro posunutí doby plnění díla, které je v tomto případě zapotřebí změnit dodatkem č. 1 z původního dne 15.12.2017
na dne 31.07.2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017 na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku
v ulici Na Strážnici“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM souhlasí a doporučuje schválit Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017, z
důvodu posunu prací na překládce nn do země fy ČEZ.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 386- 16605/17,
(uložen úkol číslo 22771).
RM schvaluje Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, na akci „Realizace - Stavební
úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“, kterým se mění doba plnění díla z původního dne 15.12.2017 na dne 31.07.2018, a
pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

3.6 Žádost o souhlas s uložením přípojek do pozemku ve vlastnictví města a s provedením arkýře
navrhované budovy nad pozemek ve vlastnictví města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/6 - Flash Příloha: RM 386 - 3/6 - Flash

OMM obdržel žádost jednatele společnosti NOVAREALITA s.r.o., se sídlem Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad
Metují, pana Ing. Jiřího Škody, o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku p. p. č. 2034/24 a p. p. č.
2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Nerudova). Jedná se o inženýrské sítě pro záměr vybudování objektu
bytového domu s komerčními prostory na p. p. č. 646/18, která bude oddělena od p. p. č. 646/1. Dále Ing. Jiří Škoda
žádá o souhlas s realizací arkýře budovy, který bude přesahovat nad pozemek města p. p. č. 2034/6 v délce cca 21,7
a hl. 75 cm a nad p. p. č. 2034/24 v délce 4,5 m. Celková plocha arkýře nad pozemky města činí cca 19,75 m2. Výška
arkýře nad terénem je 3,5 m.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním inženýrských sítí do pozemků p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Souhlasit s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí. Souhlasit s realizací arkýře navrhované
budovy, který bude přesahovat nad pozemek města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24 o celkovém přesahu cca 19,75
m2.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město
nad Metují, které jsou ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Jedná se o kanalizační přípojku v délce 17 m s
vybudováním šachty, přípojka k odvodu dešťových vod v délce 4m, které budou odvedeny do navrhovaného objektu
pro vsakování dešťové vody (již v minulosti řešeno smlouvou o právu provést stavbu vsakovacího objektu mezi
městem Nové Město nad Metují a Atelierem Dědek s.r.o.), přípojka vody v délce 14 m, přípojka plynu v délce 12 m,
přípojka elektro v délce 17 m a přípojka datových sítí (CETIN) v délce cca 4 m. Na uložení sítí do pozemku ve
vlastnictví města je nutné uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu inženýrských sítí, která je nyní předkládána ke
schválení. Žadateli bude dále zasláno samostatné vyjádření s podmínkami k realizaci přípojek. OMM souhlasí s
realizací arkýře, který bude přesahovat nad pozemek města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24.
Stanovisko ARCH: Dané pozemky p. p. č. 2034/24 a p. p. č. 2034/6 jsou součástí řešení projektové dokumentace
„výstavby terminálu Rychta“, který zpracovává firma JOSTA s.r.o. a měl by být řešen v jeho souladu. Tento požadavek
ARCH je zanesen do Smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí, čl. V. odst. 4.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních byl prezentován návrh řešení a vysvětleny přesahy nad pozemek města.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 386- 16606/17,
(uložen úkol číslo 22772).
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek pro stavbu bytového domu s komerčními prostory do pozemků ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a společností NOVAREALITA s.r.o., se sídlem Sadová
1539, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy. RM souhlasí s
provedením arkýře, který bude zasahovat plochou cca 19,75 m2 nad pozemky ve vlastnictví města p. p. č. 2034/6 a p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 386 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Zápis č. 15 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/7 - Flash Příloha: RM 386 - 3/7 - Flash

RM je předkládán zápis č. 15 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo 28.11.2017. Jednotlivé
podněty Komise týkající se aktualizace Plánu rozvoje sítě cyklotras a návrhu na vytvoření podmínek pro bezpečnou
cyklistickou dopravu jsou rozpracovány do usnesení v bodech článku Rozvoj, a to 3/8 a 3/9.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 15 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST navrhl body 3/7 - 3/9 spojit a jednat o nich společně.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 386- 16607/17
RM se seznámila se zápisem č. 15 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 28.11.2017 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 386 - 3/7.

STIS

RM 386 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují
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náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

3.8 Aktualizace Plánu rozvoje sítě cyklotras (PŘESUNUTO do koncepční RM)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/8 - Flash Příloha: RM 386 - 3/8 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 79-6778/12 ze dne 02.02.2012 schválilo Plán rozvoje sítě cyklotras do konce roku 2017.
RM je předkládána aktualizace tohoto plánu s výhledem do roku 2030. Aktualizovaný plán je rozdělen do 3 částí:
a) v první části jsou uvedeny plánované nové cyklostezky a komunikace, a to zejména propojení Spů s Krčínem
spojené s rekonstrukcí komunikace z Chlístova do Spů a ul. Železova louka, dále vybudování cyklostezky od
silničního mostu u Ammann(u) do Vrchovin, jako druhá priorita je zde uvedeno vybudování cyklostezky z Popluží do
ul. Elektrárenská a dále k letišti,
b) druhá část se zabývá vytvořením podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu na základní dopravní ose spojující
střed města s Krčínem ulicí Nádražní, Havlíčkovou, Na Strážnici a Nahořanskou vyznačením cyklopruhů a
cyklopiktogramů,
c) třetí část se týká návrhů nového svislého značení cyklistických tras a propojení Nového Města nad Metují s
nadregionálními cyklistickými stezkami.
V Plánu rozvoje sítě cyklotras jsou uvedeny priority plánovaných cyklostezek a cyklotras, dále návrh priorit pro
vyznačení cyklopiktogramů - cyklopruhů na státních, krajských i městských komunikací a turistických cyklotrasách
(vodorovné dopravní značení) a v poslední části jsou uvedeny návrhy silničních značení turistických cyklotras (svislé
dopravní značení) a propojení Nového Města nad Metují s nadregionálními cyklistickými stezkami, včetně délek,
předpokládaných nákladů a navrhovaných termínů realizace.
Součástí Plánu cyklotras je Příloha 1 generel, který je mapovým podkladem pro Plán rozvoje sítě cyklotras.
K rozhodnutí:
Projednat a ne/doporučit ZM ke schválení návrh aktualizovaného Plánu rozvoje sítě cyklotras v Novém Městě nad
Metují.
Odůvodnění:
Cyklistická doprava je vedle hromadné a pěší alternativou k dopravě automobilové. Plán vychází z odpovědnosti za
rozvoj cyklistické dopravy, která je v ČR svěřena městům. Předpokladem bezpečné jízdy na kole ve městech s
počtem obyvatel kolem 10.000 je nabídka kvalitních komunikací pro cyklisty především v těch částech sídla, kde se
koncentrují antropogenní aktivity, a kudy procházejí transitní dopravní koridory. Ke sportovnímu vyžití jsou dnes
vyhledávány také trasy pro horská a trekingová kola.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepční záležitost s mnoha souvislostmi, tak navrhnul MST projednání navrhované
aktualizace Plánu rozvoje cyklotras ve městě zařadit do nejbližšího koncepčního zasedání RM (tj. dne 26.02.2018).

3.9 Návrh na vytvoření podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/9 - Flash Příloha: RM 386 - 3/9 - Flash

Na jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se konalo dne 28.11.2017, byl projednán aktuální Plán rozvoje sítě
cyklostras. Tento Plán je předkládám v předešlém bodě. V druhé části tohoto plánu je uvedena realizace
cyklopiktogramů. Komise pro vyváženou dopravu navrhuje Radě města dodržení tohoto plánu tím, že v rámci
rekonstrukce a oprav ulic Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici a Nahořanská, které jsou dopravní osou spojující střed
města s Krčínem, budou vytvořeny podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu například vyznačením vodorovného
dopravního značení ochranný pruh pro cyklisty - V14.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda v souladu s návrhem komise uložit jednání s ÚS KHK a.s. o dopravním značení pro cyklodopravu v
úseku mezi Rychtou a ul. Nahořanskou.
Odůvodnění:
OMM doporučuje se cyklodopravou ve městě zabývat na základě vyjádření zástupců Údržby silnic KHK, a.s., viz
příloha č. RM 386 - 3/9.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 386- 16608/17,
(uložen úkol číslo 22773).
RM ukládá OMM iniciovat jednání s ÚS KHK a.s. o dopravním značení pro cyklodopravu v rámci plánované rekonstrukce
silničního povrchu v roce 2019 v úseku mezi Rychtou a ul. Nahořanskou (dle Plánu rozvoje sítě cyklostras označeno jako č. 9
a 10). K jednání přizvat ST.
RM 386 Ukládá.
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RM 386 - 18.12.2017

3.10 Rozpočtové opatření na akci "PD - parkovací stání na sídlišti Luštinec, Krčín"
Identifikace:
Při podání žádosti o společné řízení bylo stavebním úřadem zjištěno, že projektant vložil do odevzdané PD zfalšované
vyjádření zástupce DI PČR Náchod. Vzhledem k problémům, které nastaly ze špatně odváděné práce tohoto
projektanta, musela být objednána doplňující inženýrská činnost na akci „PD - parkovací stání na sídlišti Luštinec,
Krčín“ u jiné osoby. Tato osoba zajistila činnosti vedoucí k vydání kladného vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát
Náchod. Z výše uvedených důvodů je zapotřebí schválit RO, kterým bude objednávka doplňující inženýrské činnosti
uhrazena. Návrh RO - navýšení § 2219 Parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD o částku 6,1 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3639 Technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vzhledem k přístupu projektanta dodané PD musela být objednána doplňující inženýrská činnost. Postup projektanta
bude řešen s právničkou a budou využity sankce. Doporučujeme schválit RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 386- 16609/17,
(uložen úkol číslo 22774).
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2219 Parkovací místa na sídlišti Luštinec - PD o částku 6,1 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 3639 Technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Rozpočtové opatření na akci "Chodník v ul. T. G. Masaryka, úsek od křižovatky s ul. Družební po
nemocnici - realizace"
Identifikace:
Během provádění stavebních prací na chodníku u "nemocnice Lupus" bylo zapotřebí provést archeologický dozor, se
kterým nebylo v soutěženém rozpočtu počítáno, a který si vyžádaly vyjádření odborných útvarů. Z tohoto důvodu je
zapotřebí provést navýšení § 2219 chodník v ul. T. G. Masaryka podél "Lupusu" o částku 4 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3639 Technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Doporučujeme schválit RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 386- 16610/17,
(uložen úkol číslo 22775).
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2219 chodník v ul. T. G. Masaryka podél "Lupusu" o částku 4 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 Technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy.
RM 386 Schvaluje.
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3.12 PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - rozpočtové opatření
Identifikace:
V roce 2016 byla RM schválena a uzavřena Smlouva o dílo na zpracování PD na rekonstrukci komunikace v ul. Kpt.
Jaroše s Miloslavem Kučerou - PRODIS, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 134.310 Kč. Vzhledem k tomu, že v
rozpočtu města na rok 2016 bylo na tuto akci schváleno pouze 100 tis. Kč, RM 340 též schválila RO - přesun 35 tis.
Kč z § 2219 - Parkoviště Havlíčkova na § 2212 - Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - PD. K původní Smlouvě
o dílo byly podepsány dodatky a termín odevzdání byl posunut na dne 15.09.2017. V rozpočtu města na rok 2017 byla
ale opět schválena jen částka 100 tis. Kč a bylo opomenuto navýšení ze schváleného RO. Proto je nyní předkládáno
ke schválení RO přesun 35 tis. Kč z § 2219 - Parkoviště Havlíčkova na § 2212 - Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.
Jaroše - PD, aby mohla být akce proplacena v plné výši a ukončena.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 386- 16611/17,
(uložen úkol číslo 22776).
RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 35 tis. Kč z § 2219 - akce Parkoviště Havlíčkova na § 2212 - akce Rekonstrukce
komunikace v ul. Kpt. Jaroše - PD.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Žádost o schválení záměru o připojení pozemku p. p. č. 691/4 v k. ú. Nové Město nad Metují přes
pozemek města na nově plánovaný kanalizační řad
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/13 - Flash Příloha: RM 386 - 3/13 - Flash

Žádost Ing. J. Ď. o schválení záměru o připojení jejich pozemku p. p. č. 691/4 v k. ú. Nové Město nad Metují přes
pozemek města na nově plánovaný kanalizační řad v lokalitě Březinky. V této lokalitě se projednával záměr
vybudování nového kanalizačního řadu pro 2 budoucí viladomy na pozemcích města, pro RD manželů K. a pro další
RD na pozemcích společnosti FATO s.r.o. Tento společný záměr byl projednán i se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., která souhlasila s převzetím investorství v souladu s jejich Směrnicí… Na tento řad by se
mohl připojit budoucí RD na pozemku Ing. Ď. ORM navrhlo a souhlasí s trasou připojení ve znění přílohy č. RM 386 3/13, aby přípojka byla vedena v budoucí veřejné zeleni a co nejméně zatěžovala pozemek města. Tento záměr se
musí projekčně prověřit žadatelem.
K rozhodnutí:
Schválit záměr o připojení pozemku p. p. č. 691/4 v k. ú. Nové Město nad Metují přes pozemek města na nově
plánovaný kanalizační řad v lokalitě Březinky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 386- 16612/17,
(uložen úkol číslo 22777).
RM schvaluje záměr o připojení pozemku p. p. č. 691/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví Ing. J. Ď., přes
pozemek města p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují na nově plánovaný kanalizační řad v lokalitě Březinky ve znění
přílohy č. RM 386 - 3/13.
RM 386 Schvaluje.
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3.14 Dodatek č. 3 k SOD ze dne 28.12.2016 na PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s
návrhem etapizace provádění
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/14 - Flash Příloha: RM 386 - 3/14 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 3 na prodloužení termínu zpracování PD - rekonstrukce KINA 70, Nové
Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění. SOD je uzavřena s firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41
Kostelec nad Orlicí. Pro dokončení uvedené PD byla městem objednána u specializované firmy PD na výměnu 3D
systému, výměnu stávajícího plátna a na nové scénické osvětlení pódia. Termín odevzdání je dne 19.01.2018.
Projektanti jednotlivých PD musí své výstupy zkoordinovat a jednotlivé PD na sebe navázat. Proto dokončení PD rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění je navrženo posunout na konečný
termín odevzdání dne 02.03.2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 3 k SOD a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 386- 16613/17,
(uložen úkol číslo 22778).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2017 a Dodatku č. 2 ze
dne 20.11.2017, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, na
prodloužení termínu pro zpracování PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění, ve
znění přílohy č. RM 386 - 3/14, a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/15 - Flash Příloha: RM 386 - 3/15 - Flash

RM je předkládán zápis z 5. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne 13.11.2017 od 17:00 hodin v
kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 5. jednání Komise názvoslovné, rozhodnout o předložených doporučeních,
stanovit úkoly.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Komentář z jednání Komise názvoslovné podal Ing. Prouza. Informoval o tom, že je poměrně značné množství
nedostatků a nepřesností, které v oblasti pojmenování ulic existují. Má to přesahy i do registru RÚIAN a bude třeba
postupně tyto nedostatky napravit. Ing. Prouza informoval, že dlouhodobě je ve sledování úkol, ve kterém RM uložila
Komisi názvoslovné vypracovat návrh názvů nepojmenovaných ulic a míst na území města Nové Město nad Metují a
jeho místních částí. Je to uloženo usnesením č. RM 356-15212/16, již 2x byl posunut termín realizace, nyní platí
prodloužení termínu do dne 31.12.2017, tzn., že toto bude v "Kontrole úkolů" příštího zasedání RM 387. Na základě
zjištěných nedostatků bude třeba termín dokončení návrhu opět posunout, a to až do podzimu příštího roku, protože
nejdříve musí dojít k nápravě mnohých nepřesností a chyb, které byly objeveny. Ze zápisu z jednání komise a dále z
projednání v RM vyplynula další dvě usnesení - viz body 3/17 a 3/18.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 386- 16614/17
RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 5. jednání Komise názvoslovné ze dne 13.11.2017 ve znění přílohy č. RM 386 3/15. RM na základě doporučení Komise názvoslovné souhlasí se zachováním stávajících názvů odboček tzv. "slepých" ulic
v lokalitách Na Františku a sídliště Malecí, a to z důvodu případných problémů, které by mohly obyvatelům těchto ulic
vzniknout v souvislosti se změnami jejich názvů.

STIS

RM 386 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

3.16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Nového Města nad Metují ze dne 22.
března 2012
Zdroj. dokum.: RM 386 - 3/16 Příloha: RM 386 - 3/16

Identifikace:

ORM ve spolupráci s OVRR předkládá Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Nového Města
nad Metují ze dne 22. března 2012, ve kterém je navýšena cena o souhrn prací a úkonů, které vzešly z prvního
projednání ÚP a byly potřebné provést před opakovaným veřejným projednáním, které se uskuteční dne 20.12.2017.
Jedná se celkem o navýšení ve výši 139.150 Kč vč. DPH. Rozklad ceny za etapu 3a (období 2/2016 - 2017 včetně) je
v příloze č. 1 Dodatku č. 1 - viz příloha č. RM 386 - 3/16.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Nového Města nad Metují a pověřit ST
podpisem.
Odůvodnění:
Potřebné finance jsou k dispozici v rozpočtu 2017 na § 3635 - územní plánování.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Debata radních o obsahu dodatku, o fakturované částce, o mechanismu stanovení rozsahu dodatečných prací, o
možnostech vlastníků předkládat dodatečné námitky atd. K jednání přizván Mgr. A. Balcar.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 386- 16615/17,
(uložen úkol číslo 22779).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Nového Města nad Metují ze dne 22. března
2012 mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Ivanem Kaplanem - AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 130 00
Praha 3, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/16, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - názvy odboček ul. Na Kopci a problematika
názvu ul. V Písníku
Identifikace:
Viz bod 3/15.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Viz bod 3/15. Ing. Prouza - ul. V Písníku je ve skutečnosti označená, již se tak cca 35 let jmenuje.
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 386- 16616/17,
(uložen úkol číslo 22780).
RM ukládá tajemnici Komise názvoslovné (pí Bc. Ditě Kroupové z OMP) předložit OV Krčín k projednání a stanovisku
zpracovaný návrh názvů odboček ulic v lokalitě Na Kopci, jejichž návrh vychází z historických názvů okolních míst. RM dále
ukládá tajemnici Komise názvoslovné předložit OV Krčín podklady ke změně názvu ul. V Písníku s tím, že RM žádá OV Krčín
o stanovisko, zda tento historický název zachovat a legitimizovat.
RM 386 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - opravy chyb v RÚIAN
Identifikace:
Viz bod 3/15.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/15.

K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 386- 16617/17,
(uložen úkol číslo 22781).
RM ukládá OVRR provést ve spolupráci s tajemnicí Komise názvoslovné opravy chyb v systému RÚIAN (dílčí upřesnění
údajů o počátku a konci ulic a opravy v minulosti vzniklých chyb v pojmenování), a to ve znění přílohy č. RM 386 - 3/15.

STIS

RM 386 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 31.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 386 - 18.12.2017

Správa nemovitostí

14:50

OMM

4.1 Vzduchotechnika "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín"
Identifikace:

(Int.: OSN/651) Zdroj. dokum.: RM 386 - 4/1 - Flash Příloha: RM 386 - 4/1 - Flash

OSN navrhuje další postup v rámci řešení odvětrání tělocvičen "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín" viz usnesení č. RM 35114992/16: "RM bere na vědomí informaci o možnostech řešení odvětrání v tělocvičnách "ZŠ Malecí" (dvě tělocvičny) a
"ZŠ Krčín" (jedna tělocvična) a ukládá OMM informovat RM o dalším postupu v této záležitosti. RM ukládá OMM
předložit možnosti řešení odvětrání ve variantách se zdůrazněním výhod a nevýhod jednotlivých variant." Návrh
řešení a doporučení OSN uvedeny v příloze č. RM 386 - 4/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s postupem při řešení odvětrání tělocvičen.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 351-14992/16 předkládá OSN návrh na další postup řešení odvětrání tělocvičen v "ZŠ
Krčín a ZŠ Malecí".
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o současném stavu odvětrání, který je nevyhovující a o navrhovaných možnostech řešení, u kterých
problém spočívá především v jejich finanční náročnosti. Bude třeba hledat vhodný dotační titul.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16618/17,
(uložen úkol číslo 22782).
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 386 - 4/1 ve věci řešení nuceného odvětrání tělocvičen v "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín" s
postupem navrženým OSN a ukládá OMM hledat vhodný dotační titul pro případnou realizaci uvedených záměrů.
RM 386 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.11.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/652) Zdroj. dokum.: RM 386 - 4/2 - Flash Příloha: RM 386 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.11.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16619/17
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.11.2017 ve znění
přílohy č. RM 386 - 4/2.
RM 386 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/653) Zdroj. dokum.: RM 386 - 4/3 - Flash Příloha: RM 386 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16620/17
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2017 ve znění přílohy č. RM 386 - 4/3.

STIS

RM 386 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 22.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 386 - 18.12.2017

4.4 Bilance stavby zateplení fasády č. p. 108, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/653) Zdroj. dokum.: RM 386 - 4/4 - Flash Příloha: RM 386 - 4/4 - Flash

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017 a bilance stavby zateplení fasády objektu č. p. 108, ul. Nádražní. Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017 řeší změnu ceny díla z původních 525.103 Kč bez DPH (603.868 Kč vč. DPH) na
537.213 Kč bez DPH (617.795 Kč vč. DPH). Změna ceny díla je zapříčiněna dopočítáním výměry plochy fasády dle
skutečnosti (proti PD a ZD) a zajištěním plasticity fasády, což byl požadavek Státní památkové péče (původně byly
rámečky oken a další prvky fasády plánovány pouze jiným barevným odstínem). Dále zde byla provedena úprava
původních anglických dvorků pomocí asfaltové směsi.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017.
Odůvodnění:
OSN předkládá bilanci stavby v souvislosti s udělením penále ve výši 84.000 Kč, které vzniklo díky nedodržení
termínu dokončení stavby. Penále bude započteno proti poslední fakturaci. Výsledná cena díla bude po započtení
penále 453.2013 Kč bez DPH (521.195 Kč vč. DPH).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16621/17,
(uložen úkol číslo 22783).
RM bere na vědomí bilanci stavby zateplení fasády objektu č. p. 108, ul. Nádražní a schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 35/2017, ve znění přílohy č. RM 386 - 4/4, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 386 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

OŠKS

15:10

5.1 Žádost o souhlas s přijetím finančních darů - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 386 - 5/1 - Flash Příloha: RM 386 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 10.000 Kč od Ing. Ladislava Horčičky, Servisbal obaly
s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16622/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 10.000 Kč od Ing. Ladislava Horčičky, Servisbal obaly s.r.o., Na Poříčí 661, 518 01
Dobruška, na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 386 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 5/2 - Flash Příloha: RM 386 - 5/2 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje zřizovatele o vyhlášení volného dne pro žáky v pondělí 04.12.2017 z
organizačních důvodů. Ředitelka školy informovala o vyhlášení volného dne pro žáky až po jednání RM 385, proto je
předloženo až nyní.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o vyhlášení volného dne pro žáky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve
škole, připojení volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné
situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16623/17
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky v pondělí 04.12.2017 z organizačních důvodů v Základní škole a
Mateřské škole Krčín.
RM 386 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 386 - 18.12.2017

5.3 Zápis č. 2 z jednání Žákovského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 386 - 5/3 - Flash Příloha: RM 386 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Dne 30.11.2017 se sešel ke svému druhému jednání ve školním roce 2017/2018 Žákovský parlament města Nové
Město nad Metují (dále jen "ŽP"). Členové ŽP pokládali dotazy vedoucímu TS, které se týkaly zimní údržby, pořádku
na autobusových zastávkách ve Vrchovinách (projednáno v PVO dne 15.12.2017) a bezpečnosti při přecházení
silnice na křižovatce u Papežů a v ul. Havlíčkova. Příští jednání se uskuteční ve čtvrtek dne 01.02.2018 v SŠ a ZŠ
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 2 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16624/17
RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 30.11.2017 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 386 - 5/3.
RM 386 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Informace MKN o zapojení do veřejné sbírky
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje RM o zapojení MKN do veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů, kterou se shromažďují
prostředky na natáčení jejich vzpomínek pro Paměť národa. V roce 2017 se celkem v ČR vybralo 744.334 Kč, MKN
přispěla částkou 1.566 Kč. Sbírkové kasičky s vlčími máky byly na 258 místech po celé České republice.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelky MKN o zapojení do veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16625/17
RM se seznámila s informací ředitelky MNK o zapojení do veřejné sbírky ke Dni válečných veteránů, kterou se shromažďují
prostředky na natáčení jejich vzpomínek pro Paměť národa a bere tuto informaci vědomí.
RM 386 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 386 - 18.12.2017

5.5 Zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 5/5 - Flash Příloha: RM 386 - 5/5 - Flash

RM svým usnesením č. RM 381-16394/17 jmenovala pracovní skupinu pro přípravu pravidel na rozdělování dotací
sportovním klubům. Pracovní skupina se sešla do této doby ke 4 jednáním - 19.10.2017, 31.10.2017, 06.11.2017
(informace podány v RM 384) a 05.12.2017. Na posledním jednání se pracovní skupina shodla na rozdělení
financování sportu do dvou částí - 1. Sportovní činnost - 4.660 tis. Kč (zachovat současný model financování), 2.
Oprava a údržba sportovišť - 1.340 tis. Kč rozdělit mezi TJ Spartak Nové Město nad Metují (750 tis. Kč), SK Nové
Město nad Metují (400 tis. Kč), Sokol Nové Město nad Metují (50 tis. Kč), Sokol Krčín (50 tis. Kč), Aeroklub Nové
Město nad Metují (50 tis. Kč), TC Nové Město nad Metují (20 tis. Kč) a LK Nové Město nad Metují (20 tis. Kč). Dále
pracovní skupina doporučuje fixovat výši dotace vždy na dva roky a zmrazit výši nájemného účtovaného sportovním
klubům sdruženým v KSPORT na úrovni roku 2017. Pracovní skupina doporučuje schválit jako povinné přílohy k
žádosti o dotaci z rozpočtu města kromě Výroční zprávy za předcházející kalendářní rok rovněž výkaz zisku a ztrát,
rozvahu, přílohu k daňovému přiznání a daňové přiznání z minulého roku a zápis z valné hromady nebo členské
schůze o schválení výše uvedených dokumentů.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výstupem z jednání Pracovní skupiny pro přípravu pravidel na rozdělování dotací sportovním klubům.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 386- 16626/17,
(uložen úkol číslo 22784).
RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu ze den 05.12.2017
ve znění přílohy č. RM 386 - 5/5 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS zpracovat v souladu s návrhem Pracovní
skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu návrh Zásad na rozdělování dotací sportovním klubům, tento návrh
projednat v KSPORT a poté předložit RM ke schválení.
RM 386 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Zdroj. dokum.: RM 386 - 5/6 Příloha: RM 386 - 5/6

Identifikace:

Bod zařazený až přímo do jednání RM 386. Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově
určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Komenského", která jej použije výhradně k účelu uhrazení
stravného ve školní jídelně pro 8 žáků ve školním roce 2017/2018, a to v období ode dne 01.01.2018 do dne
29.06.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve výši 22.254 Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 386- 16627/17
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši
22.254 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 8 žáků, a to v období ode dne
01.01.2018 do dne 29.06.2018.
RM 386 Souhlasí.
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Čl 6

15:45

Finance

OF

6.1 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 6/1 - Flash Příloha: RM 386 - 6/1 - Flash

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018zavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona
o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Nové Město
nad Metují v období ode dne 01.01.2018 do dne 31.12.2018, v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové
Město nad Metují - Slavoňov a linky č. 640025 Nové Město nad Metují - Bohuslavice - Dobruška. Závazek bude
dopravcem plněn za úhradu - kompenzaci ve výši 172.889,00 Kč. V roce 2017 byla částka 206.527,10 Kč - v rámci
sjednané dopravní obslužnosti došlo ke snížení počtu km (zrušení nevyužívaných linek). V tomto případě bylo možné
přímé zadání ve smyslu § 18 písm. c) zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (průměrná roční hodnota
ani počet km za rok nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise Evropských společenství). Na
úřední desce bude zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2 zákona o veřejných službách, které je objednatel povinen
zveřejnit v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním. Schválení
smlouvy je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16628/17,
(uložen úkol číslo 22785).
RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.,
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy č. RM 386 - 6/1, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 6/2 - Flash Příloha: RM 386 - 6/2 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve 4. čtvrtletí 2017 ve znění přílohy č. RM 386 6/2.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady podle přílohy.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 136-5046/08 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16629/17,
(uložen úkol číslo 22786).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za IV. čtvrtletí 2017 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 386 - 6/2.
RM 386 Souhlasí.

STIS

Stránka 36 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.1.2018
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6.3 Návrh odměn za období 07/17 - 12/17 - Bytová komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 6/3 - Flash Příloha: RM 386 - 6/3 - Flash

Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2017 - viz příloha č. RM 386 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit návrh odměn.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16630/17,
(uložen úkol číslo 22787).
RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2017, ve znění přílohy č.
RM 386 - 6/3.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.1.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Rozpočtové opatření - § 6399 - finanční operace
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 50 tis. Kč. Překročení
položky rozpočtu bude z důvodu vyššího rozsahu obdržených plateb za věcná břemena. Navýšení bude pokryto
přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky nákup pozemků.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16631/17,
(uložen úkol číslo 22788).
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky nákup pozemků.
RM 386 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Rozpočtové opatření - § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů o částku 360 tis. Kč. Navýšení je
navrhováno z důvodu vyššího objemu svážených odpadů než předpokládal schválený rozpočet. Navýšení bude
pokryto přesunem prostředků z § 3612 - bytové hospodářství.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 386- 16632/17,
(uložen úkol číslo 22789).
RM schvaluje navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů o částku 360 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem prostředků z § 3612 - bytové hospodářství.
RM 386 Schvaluje RU.
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6.6 Návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise 2. pololetí 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 6/6 - Flash Příloha: RM 386 - 6/6 - Flash

OSV navrhuje odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise dle pravidel ZM viz příloha č. RM 386 - 6/6.
K rozhodnutí:
Schválit návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 2. pololetí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 386- 16633/17
RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 2. pololetí 2017 ve znění přílohy č. 386 - 6/6.
RM 386 Schvaluje.
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Různé

16:05

7.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem
ze dne 01.04.2008 s firmou České dráhy a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 7/1 - Flash Příloha: RM 386 - 7/1 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného
městem pro nakládání s komunálním odpadem ze dne 01.04.2008 uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou České dráhy a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 386 - 7/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem
ze dne 01.04.2008 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek ke smlouvě je uzavírán z důvodů reorganizace v rámci "Českých drah".
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 386- 16634/17
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem ze dne
01.04.2008 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou České dráha a.s., IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110
15 Praha 1, z důvodu změny protistrany, ve znění přílohy č. RM 386 - 7/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 160/2012 s firmou
ELEKTROWIN a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 7/2 - Flash Příloha: RM 386 - 7/2 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení č. 160/2012 uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ELEKTROWIN a.s., IČO:
27257843, Michelská 300/600, 140 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 386 - 7/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 160/2012 a pověřit ST jeho
podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek ke smlouvě je uzavírán z důvodů rozšíření skupin elektrozařízení, které je v rámci smlouvy firmou
ELEKTROWIN odebíráno.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 386- 16635/17
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 160/2012 mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou ELEKTROWIN a.s., IČO: 27257843, Michelská 300/600, 140 00 Praha 4, z důvodu rozšíření skupin
elektrozařízení, které je v rámci smlouvy firmou ELEKTROWIN odebíráno, ve znění přílohy č. RM 386 - 7/2, a pověřuje ST
jeho podpisem.
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7.3 Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Z důvodu akutního řešení nedostatku pracovních sil a potencionální hrozby kůrovcové kalamity, předkládá SL k
rozhodnutí žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce (vedoucího odboru správy
městských lesů). Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za
210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací a za částku 400 Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období
ode dne 01.01.2018 do dne 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění těžebních a
pěstebních prací v městských lesích s časovým omezením ode dne 01.01.2018 do dne 31.12.2018.
Odůvodnění:
Výhradní dodavatel + naléhavá potřeba (akutní nedostatek pracovních sil, řešení příp. kůrovcové kalamity).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 386- 16636/17,
(uložen úkol číslo 22790).
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce. Práce budou objednávány dle potřeby za
sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za 210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací (motorová pila,
křovinořez, zemní vrták,..) a za částku 400 Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období ode dne 01.01.2018 do dne
31.12.2018.
RM 386 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 7/4 - Flash Příloha: RM 386 - 7/4 - Flash

Smlouva na "malé odběry" - centrální zakázka organizovaná PNT.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
PNT s.r.o. provedla centrální zadání zakázky ukončené e-aukcí, RM neschvaluje vítěze veřejné zakázky, ale pouze
smlouvu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 386- 16637/17,
(uložen úkol číslo 22791).
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 386 - 7/4, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 386 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Smlouva o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele - služby související se
zpracováním problematiky GDPR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 386 - 7/5 - Flash Příloha: RM 386 - 7/5 - Flash

MK požádal o připojení k řešení této problematiky - náklady si uhradí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 386- 16638/17,
(uložen úkol číslo 22792).
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele pro realizaci zakázky „Služby související
se zpracováním problematiky GDPR, neboli Obecným nařízením na ochranu osobních údajů“ mezi městem Nové Město nad
Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 46524207, ve
znění přílohy č. RM 386 - 7/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 386 Schvaluje.
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7.6 Informace ST - poděkování organizátora adventních koncertů
Identifikace:
ST informoval radní o poděkování hlavního organizátora p. Davida Novotného městu za spolupodílení se a podporu
při pořádání Adventního koncertu v Novém Městě nad Metují, kdy finanční výtěžek z koncertů je věnován na různé
sociální účely, mj. i Stacionáři Nona v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

7.7 Podnět radního Ing. Maura, MBA, k situaci ve středním školství v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Ing. Maur, MBA, požádal o projednání toho, jak se dále bude postupovat v oblasti novoměstského středního školství,
kdy v nedávné době bylo zřizovatelem (Královéhradeckým krajem) rozhodnuto o sloučení posledních dvou středních
škol ve městě do školy jedné.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Velice obsáhlá diskuse o budoucnosti středního školství ve městě, o současném postupu KHK, jako zřizovatele
středních škol a o možnostech města pomoci zlepšit současný neutěšený stav do budoucnosti. Nakonec se radní
shodli v tom, že diskuse bude nadále intenzivně pokračovat a na lednové jednání RM bude přizvána ředitelka Střední
školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olga Talášková.
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 386- 16639/17,
(uložen úkol číslo 22793).
RM ukládá ST zajistit na zasedání RM 388, která se uskuteční dne 29.01.2018, zařazení bodu týkajícího se budoucnosti
středního školství ve městě, a to včetně přizvání ředitelky Střední a Základní školy Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olgy
Taláškové.
RM 386 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 386:

15:46

Příští porada bude: RM 387, 15.1.2018, 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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