Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 290 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Mgr. Bronislava Malijovská
3
Ing. Michal Beseda, MBA
4
Jiří Hladík
5
Ing. Libor Hovorka
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 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarostka (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00 14:55 15:20
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:43
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:37
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:52
sportu)

Odchod
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
14:52
13:45

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

14:37

Částečná

14:52

Částečná

15:35

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 290 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Libor Hovorka

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

STIS

Stránka 1 z 37

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 290 (ve volebním období 86. zasedání) ze dne: 17.3.2014
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:05
14:00
15:10
15:20
16:00
16:15

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 290 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Mgr. Bronislava Malijovská
3
Ing. Michal Beseda, MBA
4
Jiří Hladík
5
Ing. Libor Hovorka
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 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarostka (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00 14:55 15:20
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:43
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:37
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:52
sportu)

Odchod
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
16:56
14:52
13:45

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

14:37

Částečná

14:52

Částečná

15:35

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 290 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Libor Hovorka
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 289) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 289 ze dne 3.3.2014 :

Ing. Michal Beseda, MBA
Jiří Hladík
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 290

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11319/13

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

17 477
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 30.9.2014

, výchozí: 30.9.2014

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

Požadavek na umístění měřiče do ul. Náchodská

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na nákup měřiče do ul.
Náchodská, v případě zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení
návrhu na schválení této akce do seznamu investic na rok 2013 na ZM.
Plnění:
Vzhledem k vývoji situace se realizace komunikace ul. Náchodské předpokládá spíše v roce 2015, proto ORM zařadí
finanční zdroje na pořízení měřiče do rozpočtu také až v roce 2015. RM 290 schválen nový termín: 30.9.2014 (Posun
realizace komunikace v ul. Náchodské na rok 2015)
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 270- 11525/13

Odpovídá (Garant) : ST

17 677
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Obnovení pamětní desky v Krčíně - podnět KKULT

Usneseni:: RM ukládá OMM poptat možné další dodavatele a zjistit tak reálnou cenu na vyrobení repliky pamětní desky obětem
světových válek z bývalé budovy radnice v Krčíně, a to v provedení z pryskyřice. RM ukládá OMM zařadit pak částku
na výrobu repliky této pamětní desky do návrhu rozpočtu na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12066/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 166
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Renovace pamětní desky V. Moravce ve Spech - podnět KKULT

Usneseni:: RM schvaluje renovaci pamětní desky Vlastimila Moravce, která je umístěná na budově bývalé školy ve Spech. RM
ukládá OMM zařadit renovaci pamětní desky Vlastimila Moravce do plánu oprav místních památek na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12068/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 168
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Renovace pamětní desky Jana Rytíře Straky z Nedabylic - podnět KKULT

Usneseni:: RM schvaluje renovaci pamětní desky Jana Rytíře Straky z Nedabylic a po renovaci její umístění na původní místo, to
je na budovu č. p. 1208 na Husově náměstí. RM ukládá OMM zařadit renovaci pamětní desky Jana Rytíře Straky z
Nedabylic do plánu oprav místních památek na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12091/14
18 199
Věc:

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

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Žádost o dotaci - Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Podpora
hasičské techniky pro obce s JPO na projekt Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad
Metují. Celkové náklady projektu jsou ve výši 1,5 mil. Kč. RM doporučuje ZM zahrnout uvedenou částku do rozpočtu
města na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 24.3.2014

RM 285- 12097/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 204
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Zajištění přenosného dopravního značení pro odklon vozidel při akcích na Husově náměstí

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit pro mimořádné situace, kdy je z důvodu nějakých akcí náměstí přetíženo, přenosné, nejlépe
světelné dopravní značení, které bude před takovou akcí nebo v jejím průběhu operativně umístěno na náměstí
Republiky a bude odklánět vozidla k parkování na "farské zahradě" v situacích, kdy již na náměstí nebude místo.
Plnění:
Zařazen nový bod do RM 290.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12120/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 214
Věc:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

Termín: 10.3.2014

, výchozí: 10.3.2014

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

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Usneseni:: RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2014 a
ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 286- 12147/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 278
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.4.2014

, výchozí: 14.4.2014

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

Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - vývěska s mapou č. p. Vrchovin a s vyznačením firem

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
Plnění:
Samostatná mapa popisných čísel pro Vrchoviny by stála cca 20.000 Kč bez uvedení firem a bez vybudování vývěsky
(nabídka z Geodézie Náchod s. r. o.). Pan Anděl z OV Vrchoviny se nabídl, že si mapu zpracuje včetně odkazů na
firmy. Až nám mapu pošle, tak poté se domluvíme, jakou formou by se uhradil tisk a vývěska. Zároveň prověří možnost
příspěvku od firem, které by byly uvedené na mapě. RM 290 schválen nový termín: 14.4.2014 (Počkáme na
zpracování mapy p. Andělem.)
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12156/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 282
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2013 - podnět KSPORT

Usneseni:: RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok
2013. RM dále schvaluje finanční odměny pro jednotlivce a kolektivy formou daru ve výši dle přílohy č. RM 286 - 5/4 a
ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera.
Plnění:
Splněno, slavnostní večer u příležitosti vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují proběhl ve středu 05.03.2014 v
Kině 70.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 286- 12160/14
18 285
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : TAJ

Termín: 15.3.2014

, výchozí: 15.3.2014

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku evidenci města, DDM Stonožka a Městského muzea Nové Město nad Metují ve
znění přílohy č. RM 286 - 6/1.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 24.3.2014

RM 288- 12184/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 330
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Zveřejnění záměru pronájmu č. p. 415
Int: OSN/164

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části bývalé rehabilitace v objektu č. p. 415, ul. 28. října v celkovém
rozsahu 215 m2, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení minimální nabídkové ceny dle
cenové mapy a s přiměřenou inzercí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 288- 12185/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 331
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Zveřejnění záměru pronájmu č. p. 6 (býv. Generali)
Int: OSN/165

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 6, náměstí Republiky (býv. Generali)
v celkovém rozsahu 153 m2, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení minimální nabídkové
ceny dle cenové mapy a přiměřenou inzercí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 288- 12186/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 332
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Zveřejnění záměru pronájmu č. p. 36
Int: OSN/166

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 36, ul. T. G. Masaryka (bývalá zubní
laboratoř) v celkovém rozsahu 101,4 m2, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez uvedení minimální
nabídkové ceny dle cenové mapy a přiměřenou inzercí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12210/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 374
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Dodatek o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty

Usneseni:: RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 289 - 2/3 dodatky č. 1 ke smlouvám č. 587 a č. 588 ze dne 06.08.1998
předložené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro domy č. p. 467, 468 a 483, 484, které mění vázací dobu platnosti
podmínek pro nakládání s byty v domech č. p. 467, 468 a 483, 484 postavenými v rámci programu podpory výstavby
nájemních bytů v roce 1998 z 20 let na 10 let a pověřuje ST jejich podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12213/14
18 377
Věc:

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

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Záměr města prodat pozemky Ve Vilách

Usneseni:: RM rozhodla o přesunu rozhodnutí o novém vyvěšení záměru prodeje těchto pozemků: st. p. č. 2317 o výměře 28 m2,
pozemek p. p. č. 1221/1 o výměře 902 m2, pozemek p. p. č. 1221/2 o výměře 800 m2, pozemek st. p. č. 2318 o
výměře 37 m2, pozemek p. p. č. 1222/2 o výměře 675 m2 a pozemek p. p. č. 1222/1 o výměře 314 m2, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují v lokalitě Ve Vilách. Část pozemku p. p. č. 1221/2, st. p. č. 2318 a pozemek p. p. č. 1222/2 v k.
ú. Nové Město nad Metují, s tím, že OMM předloží RM návrh možného vyvěšení na upravenou výměru pozemků, tzn.,
že bude oddělen pozemek určený k prodeji za účelem výstavby RD a dále pozemek pro případný pronájem jako
zahrady.
Plnění:
Splněno, bude předloženo do RM 290.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 24.3.2014

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 289- 12214/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 378
Věc:

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Prodej pozemků z majetku města – Rychta č. 2

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 20.05.2014 záměr města prodat k zastavění pozemky p. p. č. 2290 o výměře 300 m2
a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vedené na listu vlastnictví č. 10 001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují a to dle podmínek uvedených v Regulačním plánu ze září 2010 a dle platného Územního plánu
sídelního útvaru Nové Město nad Metují a obvyklých podmínek pro zveřejňování záměru města prodat pozemky k
zastavění.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 289- 12219/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 383
Věc:

Termín: 17.3.2014

, výchozí: 17.3.2014

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

Řešení stavu rybníku u č. p. 113 ve Vrchovinách

Usneseni:: RM ukládá OMM zařadit opravu rybníka ve Vrchovinách na p. p. č. 215 (u č. p. 113) do zásobníku investičních akcí.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
24.3.2014
Poznámka:

RM 289- 12225/14

S

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

18 387
Věc:

Závěr:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 14.3.2014

, výchozí: 14.3.2014

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

2. etapa - Stavební úpravy komunikace ulice Družstevní

Usneseni:: RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění
stavby pro 2. etapu – Stavební úpravy komunikace ulice Družstevní mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, za celkovou cenu 61.746,30 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM
289 - 3/10. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12253/14
18 396
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 15.3.2014

, výchozí: 15.3.2014

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

Život 90 - žádost o převod vozidla

Usneseni:: RM nesouhlasí s darováním vozidla Chevrolet Spark z majetku MSSS Oáza organizaci Život 90 Hradec Králové.
Vzhledem k úhradě nákladů spojených s odpisy vozidla, které organizace Život 90 v minulých letech uhradila, bude
nadále tato organizace k poskytování tísňové péče v Novém Městě nad Metují toto vozidlo využívat na základě
smlouvy o výpůjčce. MSSS Oáza bude nadále hradit havarijní pojištění.
Plnění:
Organizace Život 90 a MSSS Oáza byly informovány. Rozhodnutí bereme na vědomí.
Ze dne:
24.3.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 6 z 37

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 290 - 17.3.2014

Kontrola úkolů

13:00

Stránka 7 z 37

V

ST

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 290 - 17.3.2014

Majetkoprávní úkony

13:05

V

OMM

2.1 Změna výpůjčky pozemků na pronájem - Střelnice ve Vrchovinách
(Int.: OMM/OMP/2014/Kr)
IDENTIFIKACE: Pozemky pozemková parcela č. 715/1, 715/3, druh pozemku lesní pozemek a část p. p. č. 971, druh
pozemku ostatní plocha, zapsané na LV č. 10001, ve vlastnictví města, o celkové výměře 4618 m2 užívá na základě smlouvy
o výpůjčce Myslivecké sdružení Rozkoš (zahájení užívání již v r. 1983) jako součást střelnice (nyní dopadliště s terči, přístup,
bezpečnostní zóna - odclonění, údržba zeleně). Podmínkou výpůjčky bylo umožnit bezplatné akce osadního výboru
Vrchoviny (dětský den, drakiáda, majáles, apod.). Výpovědní lhůta smlouvy o výpůjčce je tři měsíce.
K ROZHODNUTÍ: 1)
Zveřejnit záměr města pronajmout pozemky města v areálu střelnice.
2) Ponechat ve výpůjčce stávajícímu půjčiteli.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Interní auditorka doporučuje změnit výpůjčku pozemků
na pronájem. OVRR: Nemá námitek k pronájmu pozemků. TS: Souhlasím s pronájmem, v žádosti zmiňovaném pozemku,
nejlépe za úplatu. ORM: Vzhledem k tomu, že smlouva o výpůjčce fungovala bezproblémově, tak souhlasím i s pronájmem
uvedených pozemků. OMP: Přiléhající pozemek pozemková parcela č. 715/4 o výměře 171 m2 nebyl do smlouvy zahrnut
(nebyl požadován), OMP doporučuje rovněž zahrnout do pronájmu. Osadní výbor Vrchoviny souhlasí s pronájmem.
PROJEDNÁNÍ: Na dotazy radních odpověděla vedoucí OMP paní M. Šulcová.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí
oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12259/14,
(uložen úkol číslo 18417).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout nejvhodnější nabídce tyto pozemky: pozemková parcela č. 715/1, 715/3
a 715/4 druh pozemku lesní pozemek a část pozemku pozemková parcela č. 971, druh pozemku ostatní plocha v k. ú.
Vrchoviny o celkové výměře 4789 m2, vše zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, které jsou využívány jako součást střelnice ve Vrchovinách.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka CHEErS
IDENTIFIKACE: Paní Vendula Ježková, IČO: 75304619, požádala o pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2034/30
o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, který je veden na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žadatelka požaduje umístění letní mobilní
zahrádky (3 stolky, 9 židliček, příp. květináče) před provozovnou CHEErS v č. p. 53 v Komenského ul., a to na dobu určitou
ode dne 15.04.2014 do dne 15.10.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru a stanovit minimální
nabídkovou cenu.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů: TS souhlasí s pronájmem bez připomínek, ARCH, OVRR
a ORM: Souhlasí s pronájmem s podmínkou, že veškerý mobiliář, a to včetně květináčů, bude po ukončení denního provozu
vždy uklizen. ODSH: Chodník musí zůstat v šířce 1,5 m trvale průchozí. Po získání souhlasu města musí žadatelka požádat
ODSH o vydání zvláštního užívání chodníku. OMP: Cena za pronájem v roce 2013 činila 1.000 Kč za celou dobu nájmu (6,5
měsíce). Při umístění zahrádky v šíři 1,3 m a dodržení této vzdálenosti, by měl průchod činit 1,8 m, čímž bude vyhověno
požadavku ODSH.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12260/14,
(uložen úkol číslo 18418).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání část pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to pro umístění mobilní zahrádky v ul. Komenského u
provozovny v č. p. 53 (3 ks stolku a 9 ks křesílek) na dobu určitou ode dne 15.04.2014 do dne 15.10.2014 za nájemné v
minimální výši 1.000 Kč za celou dobu nájmu (tj. za roční nájemné ve výši 2.000 Kč za 12 m2, tj. 166,6 Kč/m2/rok) s tím, že si
žadatelka zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník.
Zahrádka, včetně příp. vodicích prvků - květináčů, bude po ukončení denního provozu vždy odklizena.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - Lucaffé a choco
IDENTIFIKACE: Paní Petra Nývltová, IČO: 71162224, požádala o pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2034/23 o
výměře 2,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, který je veden na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žadatelka požaduje umístění letní mobilní
zahrádky - 2 stolky, 4 křesílka - v ul. Komenského u provozovny Lucaffé a choco (kavárna a cukrárna) v domě č. p. 49, a to
na dobu určitou ode dne 15.04.2014 do dne 15.10.2014.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o počtu mobiliáře a stanovit
minimální nabídkovou cenu.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů: TS a OVRR souhlasí s pronájmem. ARCH a
OVRR souhlasí, ale doporučují umístění pouze 3 křesílek, aby nedocházelo k přesahu do prostoru před zeď sousedního
domu a pod skříňku KČT, která je na zdi umístěna (počet 2 stolků zůstane zachován). ODSH: Chodník musí zůstat v šíři 1,5
m trvale průchozí. Po získání souhlasu města musí žadatelka požádat ODSH o vydání povolení zvláštního užívání chodníku.
OMP: Šíře zabrané plochy pro zahrádku činí 0,9 m, při dodržení této vzdálenosti by měl být zachován průchod v šíři cca 2 m,
čímž bude dodržen požadavek ODSH (nelze však vyloučit posun křesílek zákazníky do prostoru). V roce 2013 město
požadovalo umístění mobiliáře tak, aby nedocházelo k bránění v přístupu k vývěsce místní organizace Klubu českých turistů,
která je umístěna hned v sousedství na zdi. Nájemné v roce 2013 činilo 1.000 Kč za dobu nájmu v délce 6 měsíců.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12261/14,
(uložen úkol číslo 18419).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání část pozemku pozemková parcela č. 2034/23 o výměře 2,5
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to pro umístění mobilní zahrádky v ul. Komenského u
provozovny v domě č. p. 49 (2 ks stolku a 3 ks křesílek) na dobu určitou ode dne 15.04.2014 do dne 15.10.2014 za nájemné
v minimální výši 1.000 Kč za celou dobu nájmu (tj. za roční nájemné ve výši 2.000 Kč za 2,5 m2, tj. 800 Kč/m2/rok) s tím, že
si žadatelka zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník.
Zahrádka bude po ukončení denního provozu vždy odklizena.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - CAFÉ POHODA JAZZ s. r. o.
IDENTIFIKACE: Pan Roman Lichý, jednatel společnosti CAFÉ POHODA JAZZ, s. r. o, IČO: 27485200, požádal o výpůjčku
části pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV č. 10001 pro k. ú. A obec Nové Město nad
Metují. Žadatel požaduje umístění mobilní zahrádky na Husově náměstí před provozovnou v domě č. p. 1205, kde má
kavárnu a cukrárnu, a to na dobu určitou ode dne 15.04. do dne 31.10.2014. Dále žádá o možnost tuto zahrádku na podsadě
rozšířit a na ploše o výměře dalších 24 m2 umístit volně další cca 4 stolky a 14 židliček v případech, kdy nebude zahrádka
stačit počtu zájemců. Žadatel tel. uvedl, že dohoda s městem o odstranění či neumístění při akcích by byla možná, pokud
bude městem předem vyzván.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o požadavku na rozšíření a podle toho souhlasit se
zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: ARCH: Vzhledem k nedodržování Regulačního plánu městské památkové
rezervace (dále "RP MPR") v roce 2013 ze strany žadatele, nesouhlasí s výpůjčkou prostoru Husova náměstí (pro zahrádku
na podsadě). Před provozovnou (v podloubí) byl nedostatek místa k průchodu chodců a také k propagaci byla použita více
než 2 reklamní "áčka". Nesouhlasí ani s umístěním stolků a židlí na ploše náměstí (na "volno"). Je to v rozporu s RP MPR.
Sezení lze umisťovat pouze na vymezenou plochu podestou, za kterou nese vypůjčitel i odpovědnost. OVRR: Územní
souhlas na umístění zahrádky na podsadě je platný i pro tuto sezonu. Pro příští rok se předpokládá, že již bude schválena
aktualizace RP MPR, podle které se budou veškeré záměry posuzovat. ORM: Na schůzce s p. Lichým v únoru 2014 bylo ze
strany města zdůrazněno porušování RP MPR a bylo požadováno jeho důsledné dodržování, tzn. možnost umisťování pouze
2 ks reklamních "áček" a dodržení průchodu 1,6 m v podloubí u domu č. p. 1205. Výjimka na zúžení šíře průchodu z RP MPR
byla povolena stavebním úřadem při udělení územního souhlasu v roce 2013. Pan Lichý přistoupil na dodržování podmínek s
tím, že by si na volnou plochu chtěl umístit ještě nějaký stolek a židličky, ale s podaným návrhem, který zdvojnásobuje plochu
zahrádky, nesouhlasíme. Při jednání bylo zmíněno, že se bude jednat o max. 1-2 stolky s židličkami u lícové strany podloubí
v případě, že na zahrádce na podsadě bude plno. Takto předložený návrh nelze akceptovat. S umístěním zahrádky na
podsadě lze souhlasit za podmínky dodržování RP MPR. V případě nedodržení podmínek navrhujeme krátkou výpovědní
lhůtu (např. 14 dní). TS: Na náměstí (MPR) jsou schválena pravidla pro tyto účely a je třeba dbát na jejich dodržování. V
letošní sezoně budou koncerty před kinem, takže bude na náměstí méně lidí. OMP: Územní souhlas na umístění zahrádky
byl OVRR vydán 15.04.2013 a je platný i pro rok 2014. Kompetentním při kontrole dodržování podmínek RP MPR je OVRR. V
roce 2013 p. Lichý rovněž požadoval souhlas s umisťováním stolků a židlí na plochu mimo zahrádku na podsadě (3 stolky a 9
židliček), RM nesouhlasila. V § 2198 nového občanského zákoníku je výpůjčka upravena tak, že užívá-li vypůjčitel předmět
výpůjčky v rozporu se smlouvou, půjčitel se může domáhat předčasného vrácení věci. Pro tento případ je ve smlouvě
sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení při užívání předmětu výpůjčky bez právního důvodu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 290- 12262/14,
(uložen úkol číslo 18420).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku (k podnikání) část pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o
výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to na Husově náměstí před provozovnou v
domě č. p. 1205, za účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode dne 15.04.2014 do dne 31.10.2014 za podmínky,
že si žadatel zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání a mobiliář zahrádky bude v souladu
s podmínkami RP MPR a vydaným územním souhlasem ze dne 15.04.2013. V případě jeho nedodržení bude vyzván OMM k
vyklizení plochy. RM nesouhlasí s umisťováním stolků a židlí mimo vypůjčenou plochu zahrádky, protože je to v rozporu s RP
MPR.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Seladon
IDENTIFIKACE: Pan Martin Teplý, IČO: 13197029, požádal o výpůjčku části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o
výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, který je veden na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žadatel požaduje umístění mobilní zahrádky
na Husově náměstí před provozovnou Seladon v domě č. p. 1220, a to na dobu určitou ode dne 01.04.2014 do dne
31.10.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů: ARCH,
OVRR, TS a ORM souhlasí s výpůjčkou s podmínkou, že bude dodržen stav a vybavení jako v roce 2013. ODSH: Chodník
musí zůstat (po umístění zahrádky) trvale průchozí v min. šíři 1,5 m. Žadatel po získání souhlasu města musí požádat ODSH
o zvláštní užívání chodníku. OMP: Územní souhlas vydaný OVRR v roce 2013 na umístění zahrádky je platný i v roce
2014.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 290- 12263/14,
(uložen úkol číslo 18421).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku (k podnikání) část pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o
výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky na
Husově náměstí před provozovnou v domě č. p. 1220 na dobu určitou ode dne 01.04.2014 do dne 31.10.2014 za těchto
podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v min. šíři 1,5 m, žadatel si zajistí u příslušného
správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník, a mobiliář zahrádky bude v souladu s
podmínkami RP MPR a vydaným územním souhlasem ze dne 23.04.2013.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - Cukrárna
Kamila
IDENTIFIKACE: Výpůjčka části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV č. 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnou Cukrárna Kamila v domě č. p.
1223 na Husově náměstí. Záměr města byl zveřejněn ode dne 14.02.2014 do dne 04.03.2014. Ke zveřejněnému záměry bylo
doručeno souhlasné vyjádření žadatelky.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh
smlouvy v příloze. Ke zveřejněnému záměru města jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatelky. Jiná vyjádření ani
připomínky nebyly podány. Zveřejněno bylo dle stanovisek odborných útvarů MěÚ. Smlouva konzultována s právničkou
města.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 290- 12264/14,
(uložen úkol číslo 18422).
RM schvaluje znění smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 141-1 a ukládá OMM uzavřít s pí Janinou Drašnarovou, IČO:
48619710, na provozovnu Cukrárna Kamila, Husovo náměstí 1223, Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce části
pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. Nové Město nad Metují za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnou v domě č. p. 1223 na dobu určitou ode
dne 01.04.2014 do dne 31.10.2014 za těchto podmínek: vypůjčitel zachová průchod v minimální šíři 1,5 m mezi zahrádkou a
obrubníkem chodníku, vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s RP MPR a vypůjčitel si zajistí vydání rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Žádost o umožnění umístění HUP na pozemek města (PŘESUNUTO DO RM 291 - VÝJEZD NA MÍSTO)
IDENTIFIKACE: Pan P. V. žádá o umožnění umístění skříně plynoměru (HUP) před svoji plotovou zeď, a to na chodník na
pozemku města označeném pozemková parcela č. 645/78, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
v k. ú. Krčín, zapsaném na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V části Krčín, ul. Na Rybníku, se
připravuje nezbytná rekonstrukce rozvodů a domovních přípojek plynu. Požadavek investora je umístit hlavní uzávěr plynu u
přípojek na hranice pozemků. Pan V. má na hranici svého pozemku vybudovanou pevnou zeď, která je porostlá přísavníkem.
V chodníku jsou na 3 místech těsně u zdi vybrané 3 dlaždice 30 x 30 cm a místo nich jsou zasazené 3 rostliny přísavníku.
Pan P. V. žádá o souhlas s umístěním HUP cca 3 m od brány pro vjezd na svůj pozemek směrem ke konci komunikace,
která je slepá a kde nikdo nechodí. HUP má rozměr cca 40 x 60 cm, jeho půdorys je 0,24 m2. Chodník má šířku 120 cm, tj. 4
dlaždice 30 x 30 cm.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Souhlasit s umístěním HUP na pozemku města, 2/ nesouhlasit s umístěním
HUP na pozemku města a požadovat jeho umístění do plotové zdi žadatele tak, aby nezasahoval do chodníku.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Když se buduje nová zástavba, tak je běžné umístění HUP do plotové sestavy na hranici pozemku. U
stávající zástavby je pochopitelné, že se vlastníku stavby nechce zasahovat do plotové sestavy, ačkoliv to lze provést. Zde se
HUP umísťují i vně. V tomto případě je možno i zohlednit polohu slepé ulice s minimálním provozem, i s ohledem na polohu
HUP, která zřejmá z podkladů není. Kdyby byla blíže konci ulice, tak je to výhodnější. Další rozvoj ulice či pokračování
komunikace se dle UP nepředpokládá. Precedentu v ploše celého Nového Města nad Metují bychom se neobávali, u rušnější
ulice bychom se rozhodli jinak a dalo by se to i odůvodnit. Pozemek je ve vlastnictví města, takže je to čistě na jeho
rozhodnutí. OMM: Šíře stávajícího chodníku je 120 cm. Na protější straně ulice je chodník o šířce 135 cm, na kterém jsou
umístěny sloupy veřejného osvětlení, a proto bude více využíván protější chodník. Při osazení HUP dojde k zúžení chodníku
na 80 cm. V budoucnu může dojít k prodloužení a k dalšímu využití chodníku při výstavbě nových RD. V územním plánu je
vymezená plocha pro bydlení - výstavbu. HUP je z pohledu technického a estetického nevhodné umístit do trasy chodníku, a
proto doporučujeme umístit HUP do plotové zdi.
PROJEDNÁNÍ: Po delší diskusi a zvážení všech „pro a proti“ bylo
rozhodnuto navštívit toto místo při výjezdu a přizvat žadatele. Bod byl proto přesunut k projednání v příští RM.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
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2.8 Záměr města prodat pozemky Ve Vilách
IDENTIFIKACE: Pozemky stavební parcela č. 2317 o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití společný dvůr, pozemková parcela č. 1221/1 o výměře 902 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace a pozemková parcela č. 1221/2 o výměře 800 m2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v
lokalitě Ve Vilách v majetku města, uvedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Na část pozemku p. p.
č. 1221/2 o výměře 200 m2 je uzavřena smlouva o pronájmu pozemku s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dle platného územního
plánu města (ÚPSÚ) jsou výše uvedené pozemky určeny pro nízkopodlažní bytovou zástavbu. Do lokality Ve Vilách je
přiveden vodovod s pitnou vodou, který na své náklady zbudovala firma Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., s podmínkou,
že přívod vody bude sloužit pouze jako zdroj pitné vody. Zdroj vody pro hašení je nutné zajistit zbudováním přiměřené vodní
nádrže. Technicky není možné dosáhnout u nově vybudovaného vodovodu z Blažkova do lokality Ve Vilách příslušných
poměrů tlaku vody a jejích zásob. RM uložila OMM předložit návrh vyvěšení záměru na upravený tvar a výměru pozemků.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky dle návrhu OMP, 2/ neukládat OMM zveřejnění
záměru města a vyčkat se zveřejněním záměru města na vhodnější dobu k prodeji nemovitostí.
ODŮVODNĚNÍ:
Opakované zveřejnění záměru města prodat pozemky. OMP dle požadavku RM pozemky rozdělilo tak, aby byly k prodeji
vhodnější. Původní záměr města je rozdělen na dva samostatné záměry prodat nebo na prodej a pronájem pozemků - viz
RM 290 bod 2/9. Podmínky zveřejnění záměru města vychází ze stanovisek odborných útvarů, které s prodejem souhlasí.
Záměr města viz příloha pc – návrh záměru.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi byly shrnuty podmínky dané ARCH, podíl
zastavěnosti pozemku, otázka nádrže na požární vodu, inzerce v ECHU a výroba reklamních plachet propagujících prodej
nemovitosti. OMM zajistí inzerci, výrobu plachet a podmínky, které platí pro jejich vyvěšení.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 290- 12265/14,
(uložen úkol číslo 18423).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 02.06.2014 záměr města prodat tyto pozemky určené k zastavění nízkopodlažní bytovou
zástavbou: stavební parcela č. 2317 o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný
dvůr, pozemková parcela č. 1221/1 o výměře 902 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a
pozemková parcela č. 1221/2 o výměře 800 m2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Ve
Vilách, o celkové výměře 1730 m2, v majetku města, uvedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
těchto podmínek: 1/ prodej nejvyšší cenové nabídce; 2/ město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje pozemků;
3/ regulace výstavby RD dle podmínek architekta města ze dne 10.3.2014; 4/ napojení na vodovod s pitnou vodou v dosahu,
pro hasební (požární) účely stavebník musí vybudovat vlastní odpovídající nádrž dle velikosti a účelu stavby; 5/ pozemky se
nacházejí v ochranném pásmu kulturních památek a podléhají režimu zákona o státní památkové péči; vlastník bude dle § 14
odst. 2 zákona o státní památkové péči povinen požádat ke stavebnímu záměru o závazné stanovisko Městský úřad Nové
Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, státní památková péče; 6/daň z převodu pozemků uhradí
prodávající - město Nové Město nad Metují.
RM ukládá OMM zadat výrobu plachet s nápisem NA PRODEJ + telefonním kontaktem na příslušného odpovědného
pracovníka. Umístění pak provádět v souladu s platnou legislativou.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

STIS

Stránka 13 z 37

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 290 - 17.3.2014

V

2.9 Záměr města prodat nebo pronajmout pozemky Ve Vilách
IDENTIFIKACE: Pozemky stavební parcela č. 2318 o výměře 37 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití společný dvůr, pozemková parcela č. 1222/2 o výměře 675 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace a pozemková parcela č. 1222/1 o výměře 314 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují v lokalitě Ve Vilách, v majetku města, uvedené na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. Na pozemky p. p. č. 1222/2 a st. p. č. 2318 je uzavřena smlouva o nájmu, která končí dne 31.03.2014. Dle platného
územního plánu města (ÚPSÚ) jsou výše uvedené pozemky určeny pro nízkopodlažní bytovou zástavbu. Do lokality Ve
Vilách je přiveden vodovod s pitnou vodou, který na své náklady zbudovala firma Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., s
podmínkou, že přívod vody bude sloužit pouze jako zdroj pitné vody. Zdroj vody pro hašení je nutné zajistit zbudováním
přiměřené vodní nádrže. Technicky není možné dosáhnout u nově vybudovaného vodovodu z Blažkova do lokality Ve Vilách
příslušných poměrů tlaku vody a jejích zásob.
K ROZHODNUTÍ: 1) Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky
(viz příloha pc - 1, do dne 02.06.2014), 2) uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemky (viz příloha pc - 2).
ODŮVODNĚNÍ: Původní záměr bude rozdělen na 2 samostatné záměry města prodat nebo prodat a pronajmout pozemky viz také RM 290 bod 2/8. Dne 10.03.2014 byla s ARCH konzultována možnost záměru prodat výše uvedené pozemky k
zastavění stavbou RD. ARCH upozorňuje na problém se zhuštěním zástavby, který považuje za nevhodný. Celkové situace viz přílohy pc - 1 a pc - 2.
PROJEDNÁNÍ: Byla diskutována otázka části pozemku, který je vlastně lesem.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 290- 12266/14,
(uložen úkol číslo 18424).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu tyto pozemky - stavební parcela č. 2318 o výměře 37 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr a pozemková parcela č. 1222/2 o výměře 675 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Ve Vilách, v
majetku města, uvedené na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, o celkové výměře 712 m2 za těchto
podmínek: pronájem ve stávajícím stavu a nejvhodnější nabídce, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
na pozemcích nelze zřizovat trvalé stavby.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.1 Žádost o výsadbu nových keřů a stromů v okolí bytových domů mezi ul. Dukelská a ČSA
IDENTIFIKACE: Bc. M. L. a Ing. T. L. + další občané žádají město o výsadbu nových keřů a stromů v okolí bytových domů
mezi ulicemi Dukelská a ČSA, a to z důvodu zaplnění prázdných míst v živých plotech. Podrobnosti - viz příloha č. RM 290 3/1.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost manželů L. a navrhnout odpověď, která jim bude zaslána.
ODŮVODNĚNÍ:
Vyjádření OMM (ORM): Souhlasím s doplněním nových keřů do prázdných míst v živých plotech. Doplnění nové výsadby
mezi bytové domy budeme řešit ve spolupráci s TS a ARCH. Město se nové výsadbě nebrání a ORM s ní souhlasí. Snažíme
se též využívat granty a dotace. V současné chvíli zpracováváme podklady pro podání žádosti o grant do společnosti ŠKODA
AUTO na výsadbu nových stromů ve městě. Pokud bude možné zahrnout do grantu i stromy požadované do okolí bytových
domů v ul. Dukelská a Československé armády, tak to učiníme. Omezujícím faktorem je max. výše grantu (120 tis. Kč), takže
žádosti budou podávány v etapách, tzn. na jaře a na podzim. S výsadbou nových stromů souhlasíme, ať jsou financovány z
grantu nebo z rozpočtu města.
Vyjádření TS: Na veřejných plochách mezi ul. ČSA, Dukelská a Johnova bylo provedeno snížení živých plotů, které lemují
tyto ulice. Prvním důvodem bylo zmlazení tohoto prostoru, keře opět obrazí a budou hustější. Případné mezery budou
dosazeny novým materiálem. Druhým důvodem prořezu je písemný podnět dopravní policie Náchod, abychom zajistili lepší
rozhledové poměry na křižovatkách těchto ulic a výjezdech od obytných domů. Stromy na městských pozemcích při těchto
akcí káceny nebyly. S výsadbou stromů v této lokalitě je do budoucna počítáno.
PROJEDNÁNÍ: Radní upozornili na
chybné "Odůvodnění". TAJ - omluvil se za technickou chybu + přečetl radním správné znění "Odůvodnění", a to vyjádření
OMM (ORM) a TS. Poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12267/14,
(uložen úkol číslo 18425).
RM bere na vědomí žádost manželů L. ze dne 28.02.2014 ve věci výsadby nových keřů a stromů v okolí bytových domů mezi
ulicemi Dukelská a ČSA. RM ukládá TS zajistit výsadbu nových keřů do prázdných míst v živých plotech. RM ukládá OMM ve
spolupráci s ARCH a TS řešit návrh výsadby nových keřů a stromů mezi bytovými domy.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 23.6.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o právu provést stavbu na p. p. č. 907/1, k. ú. Vrchoviny
IDENTIFIKACE: Pan A. V. předkládá ke schválení smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojku k č. p. 114 ve
Vrchovinách přes p. p. č. 907/1 ve vlastnictví města.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se stavbou.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12268/14,
(uložen úkol číslo 18426).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na p. p. č. 907/1, k. ú. Vrchoviny mezi městem Nové
Město nad Metují a p. A. V., ve znění přílohy č. RM 290 - 3/2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 164/2011
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Zajištění supervizní kontroly a
technického dozoru investora při realizaci projektu Stará ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění", uzavřené mezi
firmou DEKONTA, a. s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves a městem Nové Město nad Metují. Důvodem dodatku č. 1 je
posun ukončení realizačních sanačních prací. Termín ukončení prací: dne 30.06.2015.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
dodatek.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12269/14,
(uložen úkol číslo 18427).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Zajištění supervizní kontroly a technického dozoru investora při realizaci
projektu Stará ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění", ve znění přílohy č. RM 290 - 3/3 a pověřuje starostu jeho
podpisem.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Dodatek č. 7 k realizační smlouvě k zakázce „Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění"
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 7 k Realizační smlouvě o provedení prací na zakázce „Stará
ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění“, uzavřené mezi firmou AECOM CZ s. r. o. a městem Nové Město nad Metují.
Důvodem dodatku č. 7 je posun ukončení sanačních prací. Přílohou dodatku je i aktuální harmonogram prací.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit dodatek.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 290- 12270/14,
(uložen úkol číslo 18428).
RM schvaluje Dodatek č. 7 k Realizační smlouvě o provedení prací na zakázce Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum
znečištění, ve znění přílohy č. RM 290 - 3/4 a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Souhlas s převodem nevyužívaného majetku města
IDENTIFIKACE: Město Nové Město nad Metují vlastní velkokuchyňskou myčku nádobí HYDRO 857, pořízenou v 10/2010 za
85.269,60 Kč. Stroj byl nahrazen výkonnějším typem a jako nepoužívaný je uskladněn ve sklepě školní jídelny č. p. 17. ORM
řeší využití této myčky v nově zřizované místnosti pro mytí jídlonosičů v DPS č. p. 1145. K převodu majetku je nutný souhlas
RM.
K ROZHODNUTÍ: Souhlas k převodu DHM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 290- 12271/14
RM souhlasí s bezúplatným převodem DHM myčky HYDRO 857, pořizovací hodnota v 10/2010 je 85.269,60 Kč z majetku
města do majetku PO MSSS OÁZA.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Fotodokumentace města - minulost - současnost - budoucnost
IDENTIFIKACE: RM 285 uložila OMM svolat schůzku zástupců OMM, MMUZ, Ing. Prouzy a případně i ředitele MKN za
účelem získání informací o současném stavu existující fotodokumentace ulic a objektů ve městě. Dne 05.03.2014 se tato
schůzka uskutečnila. Na schůzce byly probrány možné zdroje archivních materiálů, z kterých by se dalo čerpat (soukromý
archiv Ing. Prouzy, okresní archiv, MKN). Nyní by se za město měl určit hlavní koordinátor, který by tuto akci měl na starosti.
Ten by měl RM předložit návrh osnovy, co vlastně město chce zadokumentovat, jak hluboko do minulosti, jak postupovat
směrem do budoucnosti a jaké by z toho měly být výstupy. Měl by také poptat externistu, který by schválenou osnovu naplnil
ve sběru, evidenci a převodu fotodokumentace do požadovaných výstupů a který by vyhotovoval a evidoval fotodokumentace
v městem určené periodě. Na schůzce byla navržena jako hlavní koordinátorka paní Eva Kupková, která souhlasila.
K
ROZHODNUTÍ: Stanovit hlavního koordinátora pro evidenci fotodokumentace města v čase a uložit jí předložení konceptu a
návrh postupných kroků pro realizaci dané akce.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Beseda - zarazilo ho to, že se chce poptávat
externista - všichni jsou natolik vytíženi, že musíme někoho najmout? TAJ - na schůzce nebyl přítomen, ale chápal to tak, že
to je v širším pojetí realizace, tj. nikoliv na to, aby externista fotil objekty, ale na to, aby prováděl vyhledávání srovnávacích
starých fotografií, apod. ORM - podala bližší komentář. Ing. Prouza - na schůzce byl + sdělil bližší komentář. Ing. Beseda jako druhý krok by to tak viděl, ale ne teď, teď je třeba to fotit. Radní se shodli, že vyčkají na předložený koncept realizace.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 290- 12272/14,
(uložen úkol číslo 18429).
RM stanovuje jako hlavního koordinátora akce "Založení evidence fotografií města Nové Město nad Metují v čase" referentku
OSÚ paní Evu Kupkovou a ukládá jí předložit RM koncept a návrh postupných kroků pro realizaci dané akce.
RM 290 Pověřuje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.5.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 16 z 37

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 290 - 17.3.2014

V

3.7 Přenosné dopravní značení pro odklon vozidel při akcích na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Plnění usnesení č. RM 285 - 12097/14: "RM ukládá OMM zajistit pro mimořádné situace, kdy je z důvodu
nějakých akcí náměstí přetíženo, přenosné, nejlépe světelné dopravní značení, které bude před takovou akcí nebo v jejím
průběhu operativně umístěno na náměstí Republiky a bude odklánět vozidla k parkování na "farské zahradě" v situacích, kdy
již na náměstí nebude místo."
Mobilní světelné dopravní značení bylo ARCH navrženo a firmou ELEKTRO DRAPAČ s. r. o., Velké Poříčí naceněno v částce
42.000 Kč vč. DPH. Šipka je pohyblivá a je možnost šipky a nápisy vypínat a zapínat dle potřeby a místa umístění. Světelný
panel je tedy možné umístit i na jiná místa než jenom na náměstí Republiky. Celý modul se skládá ze: základní konstrukce svařena z hliníkových profilů; opláštění pomocí Alubondových tabulí; čelní plocha panelu z opálového plexiskla; grafika
vylepena z řezané fóliové grafiky; směrová šipka je prosvícena pomocí pohyblivého světla; přepínaní směru prosvícených
šipek pomocí přepínače; napájení z 12V akumulátoru umístěného ve spodní části stojanu; stojan je opatřen transportními
průmyslovými kolečky pro lepší manipulovatelnost. Mobilní zařízení by mělo být vždy upevněno k pevnému bodu, abychom
minimalizovali odcizení. Také jsme požádali zámek o vyjádření, jestli by se na výrobě světelného zařízení finančně nepodíleli
(navrženo 50% z celkové ceny výrobku), jejich stanovisko je ve vyjádření.
K ROZHODNUTÍ: Schválit/neschválit výrobu
navrženého mobilního světelného dopravního značení a v případě neschválení stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ:
Stanovisko zámku: Rodina Bartoňů měla od počátku této myšlenky požadavek na umístění navigačního ukazatele pro
návštěvníky zámku do daného prostoru po celou turistickou sezonu, tzn. od dubna do října. Vzhledem k tomu, že by se
navržené značení používalo pouze při mimořádných akcích na Husově náměstí a na zámku, tzn. jen v případech, kdy bude
hrozit dopravní kolaps z důvodu přetížení parkovacích míst na náměstí, tak nepůjde o celosezónní instalaci a proto se za
těchto podmínek p. Bartoň finančně podílet na výrobě takového ukazatele nechce. Zároveň dává jako námět k diskusi v RM
tu myšlenku, že pokud by zde byl takový ukazatel umístěn skutečně od dubna do října a pak i při mimořádných
mimosezonních kulturních akcích na zámku, je případně ochoten na zhotovení ukazatele finančně přispět. Výše příspěvku by
v tomto případě byla k dalšímu jednání.
Stanovisko OMM: Po konzultaci s ODSH jsme byli upozorněni na to, že světelné zařízení by mělo mít homologaci. Dále, že
účinnost - význam dopravních značek (DZ) tohoto charakteru (příkazové, zákazové, informativní provozní, atd.) jsou pro
řidiče směrodatné a platné až za tím umístěným dopravním značením. To znamená, že pokud by se jí měl na náměstí
Republiky řidič řídit podle zákona, tak bychom řidiče posílali do zákazu vjezdu viz příloha "situační plánek DZ". Jinak umístění
tohoto světelného zařízení by zajišťovaly TS, které převážně v pátek večer provádějí opáskování a zábor na Husově náměstí,
doporučujeme umístit takto nákladné zařízení až v den konání akce, a to z důvodu snížení rizika odcizení či poškození
zařízení. Pokud by se RM nerozhodla pro nákup světelného zařízení, navrhujeme řešit dopravní kolapsy v době konání
velkých akcí na Husově náměstí posílením strážníka MP o jednoho, případně stávajícího strážníka přemístit z Husova
náměstí na náměstí Republiky, kde by odkláněl vozidla na parkoviště za MěÚ a na "farskou". Vyjádření MP: V jednotlivých
exponovaných dnech, budeme dopravní situaci řešit jednak vlastním personálním posílením, ale i v úzké a operativní
součinnosti s hlídkou PČR.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse radních byla k tomuto bodu uzavřena s tím, že nákladné světelné
značení nebude pořizováno, a že OMM zajistí standardní přenosné upozornění na stojanu, tzn. informační tabuli, která bude
na náměstí Republiky při akcích umísťována.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku
města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 290- 12273/14,
(uložen úkol číslo 18430).
RM neschvaluje pořízení mobilního světelného dopravního značení ve smyslu řešení navrženého OMM. RM ukládá OMM
zajistit standardní přenosné upozornění na stojanu, tzn. informační tabuli, která bude na náměstí Republiky při akcích na
Husově náměstí umísťována.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 Zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zavedení třídění a kompostování biologicky rozložitelných
odpadů v domácnostech NMNM“
IDENTIFIKACE: Ministerstvo životního prostředí neočekávaně vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
České republiky LVIII. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) v prioritní ose 4. V oblasti podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládaní s odpady - je možné požádat o podporu nákupu
dalších kompostérů pro občany Nového Města nad Metují. Tím by došlo k rozšíření 200 členné skupiny domácností, které již
od loňského roku doma kompostují biologicky rozložitelný odpad (BRO) v kompostérech zapůjčených od města. Žádosti o
dotace přijímá Státní fond životního prostředí do dne 15.04.2014. V tomto stadiu se jedná pouze o souhlas RM se
zpracováním žádosti, informace o tomto souhlasu bude dána na vědomí na nejbližším zasedání ZM, které by zároveň uložilo,
aby v případě, že bude žádost úspěšná, bylo do ZM předloženo ke schválení přijetí dotace, a to vč. způsobu financování
spolupodílu města, jak je uvedeno v odůvodnění k tomuto bodu.
K ROZHODNUTÍ: Schválit podání žádosti o dotaci.
ODŮVODNĚNÍ: Předpokládané celkové náklady projektu se pohybují kolem 600.000 Kč. Spoluúčast města na financování
projektu je 10%, tj. cca 60.000 Kč. I když momentálně není s tímto výdajem ve schváleném rozpočtu odboru majetku města
na rok 2014 počítáno, je možné tuto částku rozpočtovým opatřením převést z finančních prostředků, kterými disponuje OŽP
(ošetření památných stromů). Předpokládáme, že celý projekt bude profinancován do konce roku 2014. Obsah smluv o
výpůjčce kompostérů bude shodný se smlouvami uzavíranými s občany Nového Města nad Metují v I. etapě výpůjček v roce
2013. Aniž by byla zveřejněna nějaká informace o připravovaném 2. kole výpůjček kompostérů, eviduje OŽP ke dni
11.03.2014 již 14 žádostí o výpůjčku kompostérů.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Hovorka - je tu evidováno, kolik je nových žádostí o
kompostéry? TAJ – z loňského roku 14, ale to je přesah z toho minulého projektu. Ing. Hovorka - a bude o všech 200 dalších
kompostéru zájem ze strany občanů? OMM - ano, stále se objevují noví zájemci, kteří se zatím pouze ptají - nepodávají
žádosti. Poté bylo odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 290- 12274/14,
(uložen úkol číslo 18431).
RM souhlasí se zpracováním a podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na projekt
„Zavedení třídění a kompostování biologicky rozložitelných odpadů v domácnostech v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá
OŽP předložit informaci o zpracování a podání žádosti do nejbližšího zasedání ZM.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 15.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.9 Vyjádření k umístění a výstavbě samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice
IDENTIFIKACE: Dne 27.02 2014 byla na podatelnu MěÚ podána žádost Ing. Karlem Pihýrem, který zastupuje firmu
Autovitamin Investment s. r. o., Praha, o nové vyjádření k projektové dokumentaci na samoobslužnou myčku aut a
kontejnerovou čerpací stanici v Havlíčkově ulici na p. p. č. 520/1 v areálu Pneu - Truněček s. r. o. Jelikož se jedná o lokalitu,
která je již v současnosti v dopravních špičkách značně přetížená, tak OMM z důvodu závažnosti umístění této stavby a
případného zvýšení dopravního zatížení předkládá tuto žádost k vyjádření RM. V minulosti už bylo v této věci jednáno, a to
na RM 279 dne 14.10.2013, kdy vyslovila nesouhlas s umístěním a s výstavbou samoobslužné myčky aut a kontejnerové
čerpací stanice v Havlíčkově ulici na p. p. č. 520/1 v areálu Pneu - Truněček s. r. o. z důvodu, že důsledkem výstavby by bylo
zahlcení již tak přetížených dopravních uzlů v Havlíčkově ulici (křižovatka u Papežů a železniční viadukt). RM uložila OMM
zastupovat město v duchu tohoto usnesení v příslušném stavebním řízení. Investor nyní s novou žádostí předkládá
upravenou PD a souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů, tj. HZS, KHS KHK, PČR DI Náchod, OŽP a ODSH MěÚ
Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit se stavbou.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko ARCH: „Městský
architekt nadále nesouhlasí s umístěním „Samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice na p. p. č. 520/1 k. ú.
Nové Město nad Metují“, a to z důvodu přivedení další automobilové dopravy do širšího centra města. Problematické se jeví
také dopravní řešení, obzvláště napojení na stále přetíženou část komunikace mezi křižovatkou „U Papežů“ a podjezdem u
železniční tratě. Proti umístění požadovaného zařízení na území města nemá námitek, nicméně navržená lokalita není podle
jeho názoru přínosná pro kvalitu života této části Nového Města nad Metují.“ Stanovisko OMM: Také nemáme problém s
umístěním tohoto zařízení v našem městě, ale vybraná lokalita je dopravně již v této chvíli v dopravních špičkách přetížená a
umístění myčky a čerpací této stanice by tuto situaci ještě zhoršilo. Z tohoto důvodu s umístěním v této lokalitě nadále
nesouhlasíme.
PROJEDNÁNÍ: Proběhla velmi obsáhlá a podrobná diskuse, ve které OMM vysvětlilo své nadále zamítavé
stanovisko k danému projektu. Radní se vyjádřili v tom smyslu, že samostatná myčka by nemusela být problém, ale ve
spojení s provozem benzínové stanice to dopravní problém bude. K tomu by bylo potřeba provést minimálně úpravu DZ –
značka zákaz zastavení od viaduktu až po křižovatku u Papežů. Rovněž by mohl pomoci zvláštní sjezd blíže k firmě SAB
Trafo. Po další diskusi byl formulován návrh usnesení ve smyslu, aby město souhlasilo jen s myčkou a ST dále jednal. Tento
návrh přijat nebyl. Poté bylo hlasováno o původním návrhu, tj., že město nadále nesouhlasí. Toto bylo schváleno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 290- 12275/14,
(uložen úkol číslo 18432).
RM nesouhlasí s umístěním a s výstavbou samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice v Havlíčkově ulici na p.
p. č. 520/1 v areálu Pneu - Truněček s. r. o. z důvodu, že důsledkem výstavby by bylo zahlcení již tak přetížených dopravních
uzlů v Havlíčkově ulici (křižovatka u Papežů a železniční viadukt). RM ukládá OMM zastupovat město v duchu tohoto
usnesení v příslušném stavebním řízení.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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3.10 Z RM 288 - 3/3 - Opakovaná žádost p. L. Š. ve věci pojmenování ulic ve Vrchovinách - pojmenování
nově vznikající ulice
IDENTIFIKACE: Pan L. Š. opakovaně požádal RM o projednání svého požadavku týkajícího se pojmenování nově vznikající
ulice, která bude sloužit nové zástavbě rodinných domů. Dotazuje se, zda by bylo možné pojmenovat nově vznikající ulici,
která bude sloužit budoucí zástavbě rodinných domů ve Vrchovinách. Žádost p. L. Š. - viz příloha č. RM 290 - 3/10. RM 288
žádost projednala a přijala toto usnesení: "RM bere na vědomí opakovanou žádost p. L. Š. ze dne 08.02.2014 o pojmenování
nově vznikající ulice ve Vrchovinách. RM předkládá tento návrh k vyjádření OV Vrchoviny s tím, že se jedná o novou ulici,
kde by se zavedení jejího názvu dotklo minimálního počtu občanů Vrchovin." Žádost je nyní předkládána zpět do RM s tím,
že je předloženo i aktuální stanovisko OV Vrchoviny - viz Zápis č. 1/2014, který je předložen v bodě RM 290 - 7/1. Stanovisko
OV: Názor osadního výboru je v této otázce stále neměnný! Nesouhlasíme se zaváděním názvů ulic ve Vrchovinách.
Podrobně bylo projednáno při návštěva zástupců OV na ZM 95 ze dne 12.12.2013 v bodě (článek Různé 6/2). Pojmenování
jedné ještě neexistující ulice se nám jeví jako nesystémové.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost p. L. Š. a stanovit další
postup.
ODŮVODNĚNÍ: V této věci nebyly zatím uvedeny nové skutečnosti, tzn., že platí rozhodnutí RM a ZM, tj. zatím
názvy ulic ve Vrchovinách nezavádět.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - OV opakuje a jeho názor je dlouhodobě neměnný, že
nesouhlasí se zavedením názvů ulic ve Vrchovinách ani nových ani starých. Pan Hladík - jeho nesouhlas se především týká
toho, že by měla být pojmenována jedna ulice, která tam možná vznikne, ale bude mít cca 5 - 7 adres. Např. na Františku
jsou také takové "výběžky / apendixy", které nemají vlastní pojmenování a jsou pojmenovány podle nejbližší ulice, ze které se
tam sjíždí. Domnívá se, že je to stejný případ. MST + TAJ - upozorňují, že to ale v této lokalitě nemusí končit výstavbou
pouze 5 RD - viz zastavovací studie. Ing. Prouza - možná, že by si pojmenování zasloužili i ony "apendixy" na Františku, on je
zastáncem zavedení názvů ulic ve Vrchovinách, a proto navrhuje, aby byl dán oficiální úkol názvoslovné komisi, předložit
komplexní návrh názvů ulic ve Vrchovinách, ať je něco, nad čím bude možné vést nadále diskusi. Bude pak možné to např.
předložit k diskusi i v ZM, které má kompetenci v tomto rozhodovat. Pan Hladík -takový návrh by ale měl vznikat v součinnosti
s občany Vrchovin, on sice nějaký návrh má, ale ten takto nevznikl. Ing. Prouza - pokud se již několik let OV staví takto
razantně proti, tak s tím souhlasit nikdy nebude a těžko počítat s nějakou součinností. Je ale přesvědčen, že když není nic na
stole, tak není o čem jednat. Radní hlasovali o usnesení, které bylo doplněno o tento dovětek, a to ve znění: "RM ukládá
názvoslovné komisi připravit komplexní návrh pojmenování stávajících i nově vznikajících ulic ve Vrchovinách." Hlasováno - 4
pro, 2 proti, zdržel se 1.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 290- 12276/14,
(uložen úkol číslo 18433).
RM bere na vědomí opakovanou žádost p. L. Š. ze dne 08.02.2014 o pojmenování nově vznikající ulice ve Vrchovinách. RM
ukládá názvoslovné komisi připravit komplexní návrh pojmenování stávajících i nově vznikajících ulic ve Vrchovinách.
RM 290 Postupuje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 26.5.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.11 Ing. Beseda - "meteorologická stanice" u Zázvorky
IDENTIFIKACE: Ing. Beseda přímo na zasedání RM informoval o tom, že na "meteorologické stanici" naproti Zázvorce - měď
pouští barvu, je to nevzhledné - prosí, aby to bylo před letní sezónou upraveno.
PROJEDNÁNÍ: OMM - bude zajištěno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, radní - Rada města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 290- 12277/14,
(uložen úkol číslo 18434).
RM ukládá OMM zajistit úpravy vzhledu "meteorologické stanice" naproti Zázvorce.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Upozornění Ing. Besedy na vyhlášení výzev na protipovodňová opatření
IDENTIFIKACE: Ing. Beseda přímo na jednání RM upozornil, že došlo k vyhlášení nějakých výzev týkajících se
protipovodňových opatření. Žádá o prověření a předání informace e-mailem všem radním.
PROJEDNÁNÍ: OMM - prověří
a podají zpětnou informaci RM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, radní - Rada města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 290- 12278/14,
(uložen úkol číslo 18435).
RM ukládá OMM prověřit aktuální stav dotačních programů na protipovodňové úpravy a o výsledku informovat RM
prostřednictvím e-mailového sdělení.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 Podnět p. J. Hladíka - úprava povrchu cesty u elektrárny v Krčíně - žádost na Povodí Labe, s. p.
IDENTIFIKACE: Pan Hladík - Povodí Labe, s. p., provádělo regulaci břehů Metuje - rozjezdili cestu, která vede podél Metuje
k Beranovu mostu, je tam bláto, které dříve nebylo. Ví, že TS to tam také upravují, ale v tomto případě by bylo vhodné
požádat Povodí Labe, s. p., aby povrch upravili. Jedná se o krátký úsek od Slavíkových směrem k elektrárně.
VYSVĚTLENÍ: Jiří Hladík, radní - Rada města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 290- 12279/14,
(uložen úkol číslo 18436).
RM ukládá OMM požádat Povodí Labe o úpravu povrchu cesty v Krčíně na úseku od Slavíkových směrem k elektrárně s tím,
že povrch byl narušen provozem techniky správy Povodí při úpravách břehů Metuje.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.1 Neplatiči nájemného - bytový fond
(Int.: OMM/OSN//172)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v městských bytech za měsíc únor 2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12280/14
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech za měsíc únor 2014 ve znění přílohy č. RM 290 - 4/1.
RM 290 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatky ke smlouvě o dodávkách tepla v č. p. 6 a 1145 a č. p. 44 - 47
(Int.: OMM/OSN/173)
IDENTIFIKACE: Jedná se o Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 42/13 na dodávku tepla v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145
(Dům s pečovatelskou službou) a Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 34/12 pro bytový dům města č. p. 44 až 47 mezi Městem Nové
Město nad Metují IČO: 00272876 a První novoměstskou teplárenskou s. r. o. IČO: 27471454. Obsahem dodatků je stanovení
ceny tepla pro rok 2014 a stanovení platebního kalendáře záloh na dodávky tepelné energie pro rok 2014.
K
ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zněním dodatků ke smlouvám na dodávku tepla.
ODŮVODNĚNÍ: Dodatky se stanovením
ceny pro daný kalendářní rok a stanovením plateb záloh na jednotlivé objekty se podepisují každý rok. V tomto případě se
jedná o stanovení záloh pro rok 2014. Cena tepla se proti roku 2013 snížila, a to z 622 Kč/Gj na 607 Kč/Gj u objektů č. p. 6 a
1145 a z 622 Kč/Gj na 616 Kč/Gj u objektu č. p. 44-47.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12281/14,
(uložen úkol číslo 18437).
RM souhlasí s Dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 42/13 na dodávku tepla v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145 (Dům s
pečovatelskou službou) a Dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 34/12 na dodávku tepla pro bytový dům města č. p. 44 až 47 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou teplárenskou s. r. o., IČO: 27471454. Obsahem
dodatků je stanovení ceny tepla pro rok 2014 a stanovení platebního kalendáře záloh na dodávky tepelné energie pro rok
2014 ve znění přílohy č. 4/2 a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Žádost o povolení podnájmu kadeřnického křesla, č. p. 47
(Int.: OMM/OSN/174)
IDENTIFIKACE: Nájemce kadeřnictví v ul. T. G. Masaryka č. p. 47, pí Marcela Pelíšková žádá o podnájem kadeřnického
křesla třetí osobě (pí Naděždě Blažkové, bytem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, IČO: 6732601), jako pracovní místo
kadeřnice ode dne 01.03.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s podnájmem kadeřnického křesla umístěného v nebytovém
prostoru kadeřnictví (pí Marcela Pelíšková) v č. p. 47, ul. T. G. Masaryka třetí osobě (pí Naděždě Blažkové, bytem Frenštát
pod Radhoštěm, nám. Míru 1, IČO: 6732601), jako pracovní místo kadeřnice ode dne 01.03.2014.
ODŮVODNĚNÍ: Pokud
bude smlouva o podnájmu za stejných podmínek jako smlouva stávající nájemní, nevidí OSN problém v udělení souhlasu s
podnájmem třetí osobě.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12282/14
RM souhlasí s podnájmem kadeřnického křesla umístěného v nebytovém prostoru kadeřnictví (pí Marcela Pelíšková) v č. p.
47, ul. T. G. Masaryka třetí osobě (pí Naděždě Blažkové, bytem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, IČO: 6732601), jako
pracovní místo kadeřnice ode dne 01.03.2014. Dále RM ukládá OSN zajistit kontrolu podnájemní smlouvy, která musí být
sepsána v souladu a za stejných podmínek, jako stávající smlouva nájemnice pí Pelíškové Marcely.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Aktualizace nájemní smlouvy nebytových prostor
(Int.: OMM/OSN/175)
IDENTIFIKACE: Aktualizace nájemní smlouvy nebytových prostor v objektu č. p. 100, ul. 1. máje. Jedná se o nájemní
smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou, s. p. Nyní je platná nájemní smlouva (hospodářská
smlouva) z roku 1970, která má 15 dodatků.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s aktualizací nájemní smlouvy nebytových
prostor pobočky České pošty.
ODŮVODNĚNÍ: Nyní je platná nájemní smlouva z roku 1970, která neodpovídá dnešním
standardům. Navíc je k této smlouvě uzavřeno 15 dodatků, a tak je smluvní vztah značně nepřehledný. Nová nájemní
smlouva řeší jasně povinnosti nájemce i pronajímatele a je navržena v duchu nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.),
byla konzultována s právničkou města a je odsouhlasena právním zástupcem nájemce. Nájemné zůstává stávající. Proběhlo
jednání mezi OSN a zástupcem nájemce o navýšení nájmu na minimální cenu dle cenové mapy, tj. 450 Kč/m2/rok (nyní 323
Kč/m2/rok). Návrh na úpravu výše nájemného nebyl ze strany nájemce akceptován.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí
oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 290- 12283/14,
(uložen úkol číslo 18438).
RM souhlasí s aktualizací nájemní smlouvy nebytových prostor v objektu č. p. 100, ul. 1. máje sepsanou mezi městem Nové
Město nad Metují a Českou poštou, s. p., ve znění přílohy č. RM 290 - 4/4. a pověřuje starostu podpisem aktualizované
smlouvy. Dále RM ukládá OSN zveřejnit záměr aktualizace nájemní smlouvy na úřední desce.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Likvidace násypky na komunální odpad
(Int.: OMM/OSN/176)
IDENTIFIKACE: Likvidace násypky na komunální odpad, která je umístěna v areálu bývalých kasáren na st. p. č. 653/2.
Jedná se o objekt z ocelové konstrukce, který OSN navrhuje zlikvidovat pomocí organizace zabývající se výkupem
druhotných surovin. Byla provedena poptávka a nabídka firmy NAPOS s. r. o. činí 4.500 Kč/t. Odhad hmotnosti objektu činí 4
až 5 t (tzn. cena výkupu na 18 až 22,5 tis. Kč).
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s likvidací násypky na komunální odpad, která
je umístěna v areálu bývalých kasáren pomocí organizace zabývající se výkupem druhotných surovin za výkupní cenu 4.500
Kč/t.
ODŮVODNĚNÍ: Dle názoru OSN je výhodnější provést likvidaci kontrolovaně a ne v rámci komplexní demolice
objektů areálu kasáren. Tato služba byla ve spolupráci s TS poptána u dvou dodavatelů. OSN doporučuje provést realizaci s
dodavatelem, který nabízí vyšší výkupní cenu (druhá nabídka 3.500 Kč/t). Nabídkové výkupní ceny již obsahují likvidaci a
odvoz ocelové konstrukce.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 290- 12284/14,
(uložen úkol číslo 18439).
RM souhlasí s likvidací násypky na komunální odpad umístěné v areálu bývalých kasáren na st. p. č. 653/2, ve spolupráci s
fy Napos s. r. o., zabývající se výkupem druhotných surovin za výkupní cenu 4.500 Kč/t a ukládá OSN likvidaci provést.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Neplatiči nájemného - nebytový fond
(Int.: OMM/OSN/177)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájemného v nebytových prostorách.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí přehled
neplatičů nájemného nebytových prostor v majetku města.
ODŮVODNĚNÍ: Stejně jako je předkládán přehled neplatičů
nájemného v bytovém fondu, OSN předkládá RM pro informaci přehled neplatičů.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí
oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 290- 12285/14
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného nebytových prostor v majetku města.
RM 290 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.7 Chráněné bydlení ul. Havlíčkova – dotaz radní
IDENTIFIKACE: Paní Petruželková se dotázala na užívání bytu v Havlíčkově ulici pro chráněné bydlení.
PROJEDNÁNÍ:
Odpověděl vedoucí OSN - tato záležitost (nájemní smlouva) se mj. schvalovala v RM. Jde o jeden ze dvou bytů pro projekt
chráněného bydlení pro lehce mentálně postižené, který zajišťuje organizace zřizovaná krajem Domov Dědina. MST se
dotázala, zda bylo nájemcům sděleno, že je objekt určen k demolici? OSN – ano, druhý byt je v Noně, v případě zájmu může
být kterýkoliv tento byt radním ukázán.
VYSVĚTLENÍ: Marie Petruželková, radní - Rada města

4.8 Izolace proti vlhkosti "ZŠ Krčín" – dotaz radní
IDENTIFIKACE: Paní M. Petruželková vznesla dotaz k postupnému provádění opatření proti vlhkosti, které probíhá na staré
části "ZŠ Krčín" (jídelna, tělocvična, atd.). Podřezávání probíhá v etapách – neuvažuje OSN, že by bylo lepší to provést
najednou, tento způsob zřejmě dělá komplikace technické a organizační.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OSN vysvětlil důvody,
technické problémy etapizace nezpůsobuje, jde fakticky o peníze, tzn., že nejsou dostatečné zdroje a potom je tato postupná
cesta vhodná. Paní Petruželková - přesto by ji zajímalo, kolik by stálo, kdyby se to mělo letos dokončit celé. OSN – prověří a
podá tuto informaci.
VYSVĚTLENÍ: Marie Petruželková, radní - Rada města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 290- 12286/14,
(uložen úkol číslo 18440).
RM ukládá OMM prověřit výši nákladů potřebných k tomu, aby mohlo být provedeno opatření proti vlhkosti na objektu "ZŠ
Krčín" celé v roce 2014 a nikoliv v etapách rozložených do dalších let.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.1 Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013
IDENTIFIKACE: Ředitelé příspěvkových organizací předkládají výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za
rok 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K ROZHODNUTÍ:
Seznámit se s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013 předloženými řediteli příspěvkových
organizací.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO. Vzhledem k tomu, že žádná organizace v
roce 2013 neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací, je přílohou k tomuto budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní
jsou totožné.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12287/14
RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými řediteli příspěvkových organizací města Nové Město
nad Metují a bere tyto zprávy na vědomí.
RM 290 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
IDENTIFIKACE: OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Nové Město nad Metují odměny za výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako
zřizovatele škol a školských zařízení.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OŠKS odpověděl na dotazy radních ke stanovení a
odůvodnění výše odměn.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12288/14
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 290 - 5/2.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
IDENTIFIKACE: OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN za výsledky hospodaření
příspěvkových organizací v roce 2013.
K ROZHODNUTÍ: Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12289/14
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 290 - 5/3.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Úprava platu ředitelů PO
IDENTIFIKACE: OŠKS navrhuje úpravu platu ředitelů MKN a MMUZ. V případě schválení úpravy platu ředitelů MMUZ a MKN
bude nutné navýšit limit mzdových prostředků těmto příspěvkovým organizacím.
K ROZHODNUTÍ: Schválit úpravu
nenárokových složek platu ředitelům příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Jeden radní nebyl přítomen při hlasování,
byl vyřazen z hlasování na vlastní žádost pro možnou podjatost.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 290- 12290/14,
(uložen úkol číslo 18441).
RM schvaluje úpravu platu řediteli Městské knihovny Nové Město nad Metují a řediteli Městského muzea Nové Město nad
Metují ode dne 01.04.2014 dle zdrojového dokumentu č. RM 290 - 5/4. RM schvaluje nový limit objemu prostředků na platy
(OP) na rok 2014 takto: Městská knihovna Nové Město nad Metují - OP: 2.049.380 Kč; Městské muzeum Nové Město nad
Metují - OP: 1.747.120 Kč.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.5 Ediční plán MMUZ na rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2014.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit ediční plán MMUZ na rok 2014.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení
města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Na dotazy radních, které se týkaly financování publikací,
odpověděl p. J. Hladík.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 290- 12291/14
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 290 - 5/5 ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2014.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Ediční plán MKN na rok 2014
IDENTIFIKACE: Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2014. V
letošním roce by MKN měla vydat jednu publikaci s názvem "Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují" v nákladu 150
výtisků. Kniha by měla vyjít v ediční řadě MKN nazvané "Kulturní tradice Novoměstska". MKN na vydání knihy požádala KÚ
Královéhradeckého kraje o grant z dotačního programu "Podpora publikační činnosti a literatury". Předpokládané prodejní
cena bude cca 150 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Schválit ediční plán MKN na rok 2014.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá ze zákona o
obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: Opět zazněly dotazy na finanční
náklady na jednu knihu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 290- 12292/14
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 290 - 5/6 ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2014.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "Novoměstské florbalové dny"
IDENTIFIKACE: Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k
příspěvkovým organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci sportovní akce "Novoměstské florbalové dny" v
rámci výzvy "Podpora regionů" (Nadace ČEZ). Škola žádá o grant ve výši 250 tis. Kč bez spoluúčasti školy ani zřizovatele.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s podáním žádosti o grant.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele
příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 290- 12293/14
RM souhlasí s podáním žádosti o grant na realizaci sportovní akce "Novoměstské florbalové dny" v rámci výzvy "Podpora
regionů" (Nadace ČEZ) ve výši 250 tis. Kč bez spoluúčasti školy ani zřizovatele.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "Oranžová učebna"
IDENTIFIKACE: Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k
příspěvkovým organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci nákupu pomůcek do školního kabinetu fyziky a
chemie v rámci výzvy "Oranžová učebna" (Nadace ČEZ). Škola žádá o grant ve výši 200 tis. Kč bez spoluúčasti školy ani
zřizovatele.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s podáním žádosti o grant.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako
zřizovatele příspěvkových organizací.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a
sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 290- 12294/14
RM souhlasí s podáním žádosti o grant na realizaci nákupu pomůcek do školního kabinetu fyziky a chemie v rámci výzvy
"Oranžová učebna" (Nadace ČEZ) ve výši 200 tis. Kč bez spoluúčasti školy ani zřizovatele.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.9 Žádost MK o zapůjčení pódia - Brány města dokořán
IDENTIFIKACE: Ředitelka MK žádá RM o schválení zapůjčení a postavení krytého pódia na tradiční akci "Brány města
dokořán", která se uskuteční v sobotu 26.04.2014 na Husově náměstí. Na akci budou zajištěny drobné atrakce pro děti střelnice, houpačky, kolotoč a skákací hrad. Atrakce budou umístěny na prostranství mezi pódiem a zámkem, kde bude
rovněž občerstvení a stánky z partnerského města Duszniki Zdrój, část atrakcí bude umístěna na parkovací ploše, zábor
veřejného prostranství zajistí MK na oddělení dopravy a silničního hospodářství.
K ROZHODNUTÍ: Schválit zapůjčení a
postavení krytého pódia Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci "Brány města dokořán", která se uskuteční v
sobotu 26.04.2014 na Husově náměstí.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS: Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční akci, TS
nemají problém se součinností při této akci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 290- 12295/14,
(uložen úkol číslo 18442).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci "Brány
města dokořán", která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 26.04.2014. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s
postavením a úklidem pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním odpadkových
košů. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu
IDENTIFIKACE: Starosta TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 10. ročníkem závodu ve šplhu
na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 22.06.2014 v
areálu novoměstské sokolovny. Zároveň žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit převzetí záštity nad 9. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu" a poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k
výjimečnosti akce v rámci celé ČR doporučuje OŠKS převzetí záštity a poskytnutí 25 tašek s propagačními materiály.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 290- 12296/14,
(uložen úkol číslo 18443).
RM souhlasí s převzetím záštity nad 10. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 22.06.2014 v areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí s
poskytnutím propagačních materiálů pro oceněné sportovce.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.6.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost o poskytnutí části VFP na rok 2014 - TC Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Tennis Club Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí části veřejné finanční podpory z rozpočtu města
na rok 2014 ve výši 30 tis. Kč. Důvodem žádosti je nutnost zahájení jarních prací před sezonou. Poskytnuté prostředky budou
zohledněny při stanovení celkového příspěvku na rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit poskytnutí části veřejné finanční
podpory z rozpočtu města na rok 2014 TC Nové Město nad Metují.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Hovorka - jaká je připravena
částka v rozpočtu města pro Tennis Club Nové Město nad Metují? OŠKS - o tom ještě nebylo rozhodnuto - vloni měli 210 tis.
Kč.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 290- 12297/14,
(uložen úkol číslo 18444).
RM schvaluje poskytnutí části veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tennis Clubu Nové Město nad Metují ve výši 30 tis.
Kč z důvodu zahájení jarních prací před novou sezonou. RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle
vzorové smlouvy o poskytnutí VFP schválené usnesením č. ZM 72-6617/11.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.12 Žádost "ZŠ Malecí" o mimořádný příspěvek
IDENTIFIKACE: Bod mimořádně zařazený přímo na jednání RM. Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o schválení mimořádného
příspěvku na účast žáků a pedagogického doprovodu na vyhlášení výsledků mezinárodní fotografické soutěže "Svět bez
válek a násilí" na téma "Práva dětí". 3 žáci "ZŠ Malecí" se umístili mezi 10 vyhodnocenými a škola dostala pozvání na
slavnostní předání cen v Athénách dne 12.04.2014. Protože se jedná o velký mezinárodní úspěch, škola by se ráda
zúčastnila slavnostního vyhodnocení a reprezentovala tak naše město i školu. Cena 1 letenky je cca 7.700 Kč, na celkových
nákladech za letenky, ubytování a stravování by se podílela rovněž škola a rodiče vyhodnocených žáků. Škola žádá o částku
20 tis. Kč.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost ředitelky "ZŠ Malecí" a rozhodnout o příspěvku na účast žáků na vyhlášení
výsledků mezinárodní fotografické soutěže v Athénách.
ODŮVODNĚNÍ: Doporučujeme použít rozpočet příspěvkové
organizace, případné navýšení příspěvku od zřizovatele navrhujeme řešit ve 2. polovině roku.
PROJEDNÁNÍ: OŠKS dnes ráno o této věci informovala ředitelka "ZŠ Malecí" - celé to spěchá, z tohoto důvodu byla žádost zařazena do programu
jednání RM na tzv. "žlutých papírech". Navrhujeme, aby si to nyní zaplatili ze svého rozpočtu a požádali si příp. na konci roku,
pokud by jim to v rozpočtu chybělo. Vedoucí OŠKS sdělil radním výherce z jednotlivých zemí a ze "ZŠ Malecí". Ing. Beseda jsou všichni 3 vyhodnocení ve stavu "žactva"? ST - jedna žákyně už je na střední škole. Ing. Beseda - bude hlasovat pro to,
aby škole byl příspěvek poskytnut přímo od města. Jedná se mimořádnou událost a reprezentaci města. Ing. Hovorka je
stejného názoru. Po delší diskusi odsouhlaseno, že škola použije schválený rozpočet a o navýšení požádají případně na
podzim, pokud to bude třeba.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 290- 12298/14,
(uložen úkol číslo 18445).
RM souhlasí s účastí zástupců Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, na vyhlášení výsledků
mezinárodní fotografické soutěže "Svět bez válek a násilí" v Athénách. RM doporučuje vedení školy použít příspěvek od
zřizovatele na pokrytí části nákladů na letenky a v případě nepříznivého vývoje rozpočtu požádat o navýšení příspěvku ve 2.
polovině roku. RM děkuje vedení školy a vyhodnoceným žákům za velmi dobrou reprezentaci města. RM ukládá OŠKS
pozvat vyhodnocené žáky a vedení školy na schůzku s vedením města.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.1 Dodatek č. 1 - smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
IDENTIFIKACE: Dne 29.10.2013 byla usnesením RM č. 280 - 11877/13 schválena Smlouva o veřejných službách v přepravě
cestujících na rok 2014 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., Na Ostrově 177, Chrudim na celkovou výši kompenzace v
částce 243 301,- Kč. Nyní je předkládán dodatek smlouvy, kterým je smlouva rozšířena o linku Nové Město nad Metují Bohuslavice - Dobruška. Celková výše kompenzace činí 277 332,- Kč. V rozpočtu na rok 2014 je schválena částka 255 tis.
Kč. Tato částka by neměla být překročena z důvodu dalších úprav linek hrazených městem v červnu 2014, kdy bude
předložen dodatek smlouvy, který celkovou výši kompenzace opět sníží.
K ROZHODNUTÍ: Schválit dodatek smlouvy.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Beseda - co se stane, když to nezaplatíme? ST - tuto službu jsme si vyžádali jako město. Ing. Prouza vyžádali jsme si toto navýšení dopravy na základě žádosti občanů - jde o jeden spoj přes František = 2 x 2 km.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12299/14,
(uložen úkol číslo 18446).
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim ve znění přílohy č. RM 290 - 6/1. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Užívání veřejného prostranství - divadlo Traken
IDENTIFIKACE: Dne 26.02.2014 padal pan Petr Novák, Podlužany 31 ohlášení užívání veřejného prostranství pro
Středověké divadlo "Traken" ve dnech 30.04. - 04.05.2014 u stadionu Gen. Klapálka. Tento zábor prostranství by byl dle
obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místních poplatcích zpoplatněn částkou 1.500 Kč. Na základě jednání vedených ST
města divadlo přislíbilo průvod rytířů a obdobný průvod by proběhl v rámci akce Brány města dokořán. ST navrhuje, aby tato
akce byla podpořena městem a v souladu s čl. 14 vyhlášky zábor prostranství osvobozen od poplatku.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit s osvobozením záboru od poplatku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12300/14,
(uložen úkol číslo 18447).
RM souhlasí s osvobozením záboru za užívání veřejného prostranství od místního poplatku ve dnech 30.04. - 04.05.2014 pro
Středověké divadlo "Traken" zastoupené p. Petrem Novákem, Podlužany 31.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 29 z 37

Tisk: 24.3.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 290 - 17.3.2014

V

6.3 Veřejná sbírka na obnovu chaty Libušín na Pustevnách
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská předkládá RM ke schválení finanční příspěvek města pro
veřejnou sbírku na obnovu chaty Libušín na Pustevnách, kterou pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Chata Libušín, navržená architektem Dušanem Jurkovičem, vyhořela v pondělí 03.03.2014. Při požáru byla
zničená celá střecha a další části budovy.
K ROZHODNUTÍ: Schválit finanční příspěvek města pro veřejnou sbírku a
stanovit jeho výši.
ODŮVODNĚNÍ: Naše město se aktivně podílí na propagaci staveb architekta Dušana Jurkoviče.
Aktuálním příkladem je spolupráce se slovenským městem Skalica na projektu tvorby Evropské kulturní cesty Dušana
Jurkoviče, která bude spojovat vybraná města a místa na území Česka, Slovenska a Polska.
OF: V kompetenci RM je poskytnutí peněžního daru do 20 tis. Kč, vyšší částka podléhá schválení v ZM. V případě schválení
by částka byla pokryta z rezervy na příspěvky a granty města (§ 6409) a schváleno příslušné rozpočtové opatření. Doporučuji
o této záležitosti rozhodovat až společně s rozhodnutím o příspěvcích poskytovaných městem.
PROJEDNÁNÍ: MST - měli
bychom soucítit s těmi, co jsou v průšvihu. Ve městě máme také stavby architekta Dušana Jurkoviče, sice jsou v soukromém
majetku, ale zajisté by v podobném případě byla vypsána veřejná sbírka také. ST - zásadně s tím nesouhlasí, a to z důvodu,
že finanční prostředky jsou potřebné daleko více v jiných oblastech, např. v sociální oblasti (neštěstí v podobě požáru domu,
bytu - rodiny pak nemají kam jít - viz požár RD na Sendraži, apod.). I když se takovéto věci stávají, tak město na ně ve
většině případů nepřispívá. Individuálně může přispět každý, kdo má potřebu právě tento problém řešit. Návrh považuje za
nesystémový a nesouhlasí s ním. Ing. Prouza - jaká je představa zapojení se města do veřejné sbírky? Odpověděl TAJ město by veřejnou sbírku nevypisovalo, jsou s tím spojeny velké komplikace. Město by dalo finanční dar do již vyhlášené
celostátní sbírky. Informace o možnosti přispět finanční prostředky by mohla být mj. zveřejněna na webu města, apod. MST navrhla částku ve výši 20.000 Kč. Ing. Hovorka - výzvu pro občany by umístil zároveň do NZ. TAJ - v případě schválení
nějaké částky od města bude zveřejněno. Hlasováno - od 20.000 Kč po 5 tisících směrem dolů, nakonec schváleno 10.000
Kč - 5 pro, 2 proti, zdržel se 0.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka - Město
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12301/14,
(uložen úkol číslo 18448).
RM souhlasí s finančním příspěvkem města Nové Město nad Metují pro veřejnou sbírku Valašskému muzeu v přírodě v
Rožnově pod Radhoštěm na obnovu chaty Libušín na Pustevnách ve výši 10.000 Kč. RM dále souhlasí se zveřejněním
informace pro občany města o možnosti případné spoluúčasti na uvedené veřejné sbírce. Tuto výzvu zveřejnit na www
stránkách města a také prostřednictvím Novoměstského zpravodaje. RM schvaluje RO - zařazení položky Dar na obnovu
chaty Libušín ve výši 10 tis. Kč (§ 3322). Částka bude přesunuta z § 6409 - rezerva na příspěvky a granty města.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 290 - 6/4.
K
ROZHODNUTÍ: Schválení návrhu vyřazení - likvidace majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení zastaralého,
nefunkčního a poškozeného majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 290- 12302/14,
(uložen úkol číslo 18449).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci DDM Stonožka a Městského muzea Nové Město nad Metují ve znění
přílohy č. RM 290 - 6/4.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.1 Zápis OV Vrchoviny č. 1/2014 ze dne 25.02.2014
IDENTIFIKACE: Zápis OV Vrchoviny č. 1/2014 ze dne 25.02.2014 - viz příloha č. RM 290 - 7/1. Zápis byl projednán na PVO
dne 11.03.2014 a byly zadány dílčí úkoly. Záležitosti příslušné k rozhodnutí v RM a ZM budou po přípravě na odborných
útvarech předloženy k projednání.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se se zápisem.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - měla
by tu zaznít přibližná částka na zajištění nového asfaltového povrchu na hřišti ve Vrchovinách. ORM - cena je 544 tis. Kč.
TAJ - to je nyní nejlevnější řešení - asfalt tam už je, šlo by o položení nového koberce na ten stávající. Návštěva hřiště je v
plánu při výjezdu RM dne 31.03.2014.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 290- 12303/14
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 1 ze dne 25.02.2014 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Informace interní auditorky - kontroly a činnost v roce 2013
IDENTIFIKACE: Interní auditorka, paní Ing. Jiřina Steinhauserová, předkládá RM informativní přehled o plánovaných a
uskutečněných kontrolách v roce 2013. Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách včetně dalších činností interního
auditora v roce 2013 - viz příloha č. RM 290 - 7/2.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí Zprávu o plánovaných a
provedených kontrolách včetně dalších činností interního auditora v roce 2013.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě požadavku
uvedeném v bodě č. 1/1, z jednání RM č. 277 dne 16.09.2013 byl zpracován stručný přehled plánovaných a uskutečněných
kontrol za rok 2013.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiřina Steinhauserová, referent - Interní auditor
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 290- 12304/14
RM bere na vědomí "Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách včetně dalších činností interního auditora v roce 2013",
ve znění přílohy č. RM 290 - 7/2.
RM 290 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Žádost Občanského sdružení Bokouš - organizování farmářských trhů (PŘESUN z RM 289 - 7/2)
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská předkládá RM k posouzení žádost Občanského sdružení
Bokouš na organizování farmářských trhů v našem městě v letošním roce. Žádost byla projednávána již na RM 289, ale radní
se shodli, že se uskuteční ještě jedno kolo individuálních jednání s oběma žadateli a pak bude rozhodnuto. Po dalším jednání
s OS BOKOUŠ by byly trhy zahájeny už dne 03.04.2014 a konaly by se každý čtvrtek od 8:00 hodin v prostoru před Kinem 70
až do období před vánocemi. Nabízeny by byly následující produkty: sezonní výpěstky, lokální speciality, živé ryby a další
komodity řemeslného charakteru (keramika, kovářské výrobky, košíky, atd.).
K ROZHODNUTÍ: 1) Vyslovení souhlasu či
nesouhlasu k podané žádosti od OS Bokouš, 2) Všeobecné vyjádření ke konání farmářských trhů v našem městě, tj. zda
nadále zde pokračovat či ne?
ODŮVODNĚNÍ: OS BOKOUŠ se zaručuje, že jsou schopni začít s konáním farmářských
trhů hned první čtvrtek v dubnu v prostoru před Kinem 70. Pokud bude zájem ze strany prodejců, OS BOKOUŠ nebude mít
důvod trh ukončit předčasně, tj. dříve než před vánocemi. Jsou tedy schopni a ochotni podmínky města akceptovat a
farmářské trhy organizovat v Novém Městě nad Metují v roce 2014.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza upozornil, že v době trvání
"Festivalu veselohry" by se trhy neměly na ploše u Kina 70 konat - jde o jeden čtvrtek - 12.06.2014. To je třeba avizovat
organizátorovi trhů. TAJ - bude to zapracováno do smlouvy o spolupráci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská,
místostarostka - Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 290- 12305/14,
(uložen úkol číslo 18450).
RM schvaluje žádost OS Bokouš na organizování farmářských trhů v našem městě v roce 2014 s tím, že farmářské trhy
budou umožněny v prostoru před Kinem 70 a budou se konat v období ode dne 03.04.2014 do dne 18.12.2014. RM souhlasí
s bezplatným záborem příslušného veřejného prostranství s tím, že žadatel uhradí náklady na elektřinu MK. RM schvaluje ve
znění přílohy č. RM 290 - 7/2 Smlouvu o partnerství a spolupráci a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. V případě, že
nebude uzavřena navržená smlouva se žadatelem OS Bokouš, tak bude stejná smlouva, se stejnými podmínkami,
předložena druhému žadateli, p. Radko Heinzovi.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 3.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Žádost p. Radka Hainze - organizování farmářských trhů (PŘESUN z RM 289 - 7/2)
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská předkládá RM k posouzení žádost pana Radka Hainze na
organizování farmářských trhů v našem městě v letošním roce. Žádost byla projednávána již na RM 289, ale radní se shodli,
že se uskuteční ještě jedno kolo individuálních jednání s oběma žadateli a pak bude rozhodnuto. Žadatel uvádí, že trhy by
mohly být zahájeny už od začátku března 2014 a konaly by se každý čtvrtek od 08.00 do 16.00 h a také jednou za 14 dní v
sobotu od 08.00 do 12.00 h v Nerudově ulici nebo na prostranství před Kinem 70. Tím jsou splněny požadavky RM. Byly by
nabízeny výhradně české produkty - jako ovoce, zelenina, pečivo, koření, kandované ovoce, med, uzeniny, mléčné výrobky a
sýry, přírodní kosmetika, atd.
K ROZHODNUTÍ: 1) Vyslovení souhlasu či nesouhlasu k podané žádosti pana R. Hainze,
2) Všeobecné vyjádření ke konání farmářských trhů v našem městě, tj. zda nadále zde pokračovat či ne?
PROJEDNÁNÍ:
TAJ - odpověď půjde žadateli v tom smyslu, že dostal přednost původní provozovatel farmářských trhů ve městě. Projedání
viz předchozí bod 7/3.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka - Město

7.5 Motoklub „Věčná jízda“ - žádost o bezplatný zábor veřejného prostranství
IDENTIFIKACE: Občanské sdružení Motoklub Věčná jízda, 552 03 Velký Třebešov 3 organizuje akci Motovíkend Broďák,
která se uskuteční dne 23.05. – 25.05.2014. Jako součást této akce se uskuteční projížďka městem Nové Město nad Metují
se zastávkou na Husově náměstí s krátkým kulturním programem (šermířské vystoupení - o. s. Novica). Z tohoto důvodu
žádá p. Vojtěch Dvořák o zábor pravé části (severní a západní strany) Husova náměstí dne 24.05.2014 cca od 13:00 do
14:30 hodin. Odhaduje se kolem 1.000 motocyklů.
K ROZHODNUTÍ: Schválit žádost o bezplatný zábor veřejného
prostranství na Husově náměstí v rámci akce, která je součástí setkání „Motovíkendu Broďák“.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření
vrchního strážníka MP: Nemá k uvedené akci žádné námitky. Vyjádření OMM: Jedná se o obdobnou žádost jako v roce 2012
se stejným doprovodným programem (naposledy v RM 238 čl. 6/6). Doporučujeme vyslat k akci alespoň 2 strážníky MP, aby
pomohli při řízení dopravy po městě. Vyjádření vedoucí ORM: Když na ploše před vlaštovkami vystoupí jen šermíři, tak
souhlasíme. Vyjádření vedoucího TS: Akce tohoto typu v minulosti město vždy povolovalo a předpokládám, že ani tentokrát
nebude RM proti. Jako TS s tím nemáme problémy.
Vyjádření za OS-OVV: 1/ Z hlediska akcí pořádaných SPOZ: Na den 24.05.2014 je předběžně nahlášena 1 svatba od 11
hodin. Ta by měla být do 13 hodin vyřízená a s akcí motorkářů by tedy nemusela vůbec kolidovat, pokud se nezačnou sjíždět
předčasně. Počet aut svatby ještě neznám, slečna (snoubenka) zatím jen telefonicky požádala o tento termín a má se ještě
ozvat a dodat bližší informace. Volala přes ústřednu a nenechala nám na sebe kontakt. Pokud takto o akci motorkářů víme,
budeme další případné požadavky na svatby směřovat na jiný termín. Takto je s paní matrikářkou projednáno. 2/ Z hlediska
zákona o právu shromažďovacím: Uvedená akce, podle mého názoru, nepatří do režimu shromáždění podle zákona o právu
shromažďovacím, takže není třeba organizátorem doručit Oznámení o shromáždění občanů podle zákona č. 84/1990.
Důvodem je, že v textu e-mailu nenacházím naplnění účelu shromáždění podle § 1 zákona - „… slouží občanům k využívání
svobody projevu, a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných
společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.“ Pokud chápu správně, organizátor chce pouze zábor
prostranství k možnosti zaparkování motorek + k realizaci komerčního vystoupení skupiny historického šermu, ale na
prostranství nebude vedena žádná občanská diskuze nebo pronášeny projevy, vyjadřovány veřejně názory na společenské
dění, postoje či stanoviska, apod. V takovém případě jde o shromáždění podle § 2 písmeno c) zákona o právu
shromažďovacím = jiná shromáždění, která neslouží účelu podle výše uvedené citace z textu zákona a taková shromáždění
nejsou shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovací a není třeba oznámení v režimu tohoto zákona.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 290- 12306/14,
(uložen úkol číslo 18451).
RM souhlasí s konáním projížďky motocyklů na území města v rámci akce Motovíkend Broďák, což bude spočívat v průjezdu
účastníků srazu přes město, se zaparkováním ve vymezeném prostoru v severní a případně západní části Husova náměstí,
kde zároveň proběhne šermířské vystoupení. RM schvaluje související bezplatný zábor uvedeného veřejného prostranství s
tím, že akce se uskuteční dne 24.05.2014 od cca 13:00 do 14:30 hodin. RM souhlasí se součinností TS a MP při této akci,
konkrétně se spoluprací TS při případném zajištění vyhrazeného parkování a spoluprací MP při organizaci dopravy na
Husově náměstí v době, kdy zde budou motocykly parkovat. Závaznou podmínkou je, že organizátor tuto akci sám projedná
s TS a MP.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.5.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.6 Zastoupení města na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská předkládá RM ke schválení zastoupení města panem Ing.
Jaroslavem Rohulánem na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty, která se koná 31. 03. 14 ve Vsetíně.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit zastoupení města panem Ing. Rohulánem na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty.
ODŮVODNĚNÍ: Zaneprázdnění MST v daném termínu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka - Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 290- 12307/14
RM souhlasí s účastí pana Ing. Jaroslava Rohulána jako zástupce města na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty ve
Vsetíně.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Stížnost na výsadbu sakur v ulici ČSA
IDENTIFIKACE: Stížnost rodiny S., H. a M. na výsadbu sakur v ulici ČSA. Stížnost adresována RM. Po opakovaném
projednání s odbornými útvary předkládá PRAV návrh sdělení stěžovatelům.
K ROZHODNUTÍ: Schválit návrh
sdělení.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 290- 12308/14
RM projednala stížnost rodiny S., H. a M. na výsadbu sakur v ulici ČSA v úseku od křižovatky ul. Johnova do křižovatky ul.
Husova a ve znění přílohy č. RM 290 - 7/7 schvaluje sdělení k této stížnosti, které bude stěžovatelům odesláno.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. - Licenční smlouva o veřejném
provozování hudebních děl pro rok 2014
IDENTIFIKACE: Opakované uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2014 - viz příloha č.
RM 290 - 7/8.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2014 s OSA Ochranný svaz autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.
ODŮVODNĚNÍ: Pro legální (tj. bez porušení autorských práv
a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání hudební produkce v městském rozhlase musí být
uzavřena smlouva s OSA (zastupuje autory děl literárních, hudebně dramatických aj. děl). Smlouva je uzavírána každý rok
znovu, v letošním roce dochází díky podání žádosti v předstihu ke snížení nákladů z 18.037 Kč na 16.233 Kč. Změny oproti
smlouvě z roku 2013 jsou v oskenované příloze k jednání RM (návrhu smlouvy) barevně vyznačeny, jak byly doplněny ze
strany OSA. Jedná se o upřesnění povinností, které odbor správní nerozporuje.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta Město
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 290- 12309/14
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a OSA - Ochranný svaz
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč, na licenci k veřejnému provozování
hudebních děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 290 - 7/8 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
RM 290 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 3, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Intergram - Hromadná smlouva na rok 2014
IDENTIFIKACE: Hromadná licenční smlouva s kolektivním správcem Intergram opravňující využívat chráněný obsah, výkony
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a autorů mistrů zvuku - viz příloha č. RM 290 7/9.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Licenční hromadnou smlouvu pro rok 2014 s Intergram (Nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o. s.).
ODŮVODNĚNÍ: Pro legální (tj. bez porušení
autorských práv a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání hudební produkce v městském
rozhlase musí být uzavřena smlouva také s Intergram (zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukověobrazových záznamů). Smlouva je uzavírána každý rok znovu, i v letošním roce může dojít ke snížení platby o 5%, pokud
bude uhrazena včas podle Článku IV. bod 2) smlouvy. Změny oproti smlouvě z roku 2013 jsou obdobně jako v případě OSA
ve smyslu upřesnění povinností a terminologie, které odbor správní nerozporuje.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 290- 12310/14
RM souhlasí s uzavřením Hromadné smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a Nezávislou společností výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o. s. (Intergram), Na Poříčí 27, 110 00 Praha, na oprávnění
užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a další zvukové záznamy jako upoutávky při vysílání městského
rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 290 - 7/9 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM 290 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 3, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.10 Projekt SMO "meziobecní spoluráce v rámci ORP" - součinnost pracovníků MěÚ
IDENTIFIKACE: Od září 2013 byl v RM několikrát projednáván projekt SMO „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE
MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“, který je
realizován z peněz EU. Konečné rozhodnutí RM bylo, že město se na realizaci projektu nebude podílet a zastřešovat ho.
Podrobnosti o časovém průběhu projednání v jednotlivých RM jsou uvedeny v příloze č. RM 290 - 7/10. Dne 04.03.2014 ale
přišla na elektronickou podatelnu žádost o vyplnění připojené excelové tabulky - opět vše v příloze č. RM 290 - 7/10. Na
základě toho požádal TAJ MST o vysvětlení, proč je toto požadováno, když RM odmítla spolupráci města na projektu. MST
odpověděla, že RM neschválila pouze uzavření smlouvy, která znamenala, že by město bylo přímým a hlavním
zpracovatelem projektu, ale zapojení města či úřadu do prací souvisejících s projektem RM žádným usnesením, podle jejího
názoru, nezakázala. Tento stav proto zakládá možnost, aby MěÚ a jeho zaměstnanci spolupracovali na analýzách s
pracovníky zaměstnanými SMO, případně obcí Bohuslavice nebo pracovníky agentury, která se SMO a obcemi na projektu
spolupracuje. Protože TAJ nebyl přesvědčen o tomto výkladu, tak se s MST dohodli, že celá věc bude předložena k
posouzení RM. Návazně na toto jednání pak s TAJ ještě jednal starosta obce Bohuslavice, tj. obce, která má projekt na
starosti a toho doprovázel Ing. J. Škoda, který rovněž na projektu pracuje. Na tomto jednání seznámili TAJ s rozsahem
požadavků na spolupráci odborných útvarů - např. rozsah pro školství viz příloha č. RM 290 - 7/10. Jedná se o podklady pro
analýzy v oblasti školství, sociální a v odpadovém hospodářství. Pokud by tato spolupráce měla proběhnout, tak to bude
znamenat zadávání a plnění úkolů zaměstnancům MěÚ. Protože TAJ není přesvědčen, že za současného stavu je v
kompetenci MST či jeho takové úkoly ukládat, tak se obrací na RM s žádostí, aby svým usnesením rozhodla, zda má být tato
součinnost zajišťována a případně v jakém rozsahu. Tato žádost je předkládána mj. i proto, že dosud nebylo v RM ani přijato
žádné usnesení, které by např. zmocňovalo MST k zajišťování nějaké součinnosti za město na tomto projektu, takže je proto
namístě vyjasnit kompetence a celou situaci v této věci.
K ROZHODNUTÍ: Posoudit oprávněnost angažovanosti MST v
projektu jako zástupkyně města. Rozhodnout o spolupráci odborných útvarů MěÚ na projektu a stanovit případný rozsah
spolupráce a kompetence v této součinnosti.
PROJEDNÁNÍ: MST vysvětlovala svůj postup, který vedl k tomu, že se
aktivně zapojila do projektu jako místostarostka města, i když RM hlasováním rozhodla, že se město na projektu podílet
nebude. Uvedla, že chápala celou věc tak, že RM pouze zamítla to, aby město bylo vedoucím subjektem projektu, ale nic
jiného. Sama se proto po konzultaci se SMO do projektu zapojila, udělala to bez nějakého oznámení RM, protože tak jí to
bylo řečeno ze SMO, že žádný souhlas od žádného orgánu města k tomu nepotřebuje. Nyní má se SMO uzavřenou Dohodu
o provedení práce na dobu 15 měsíců, kdy bude projekt probíhat. Dále informovala o tom, že za celou dobu projektu by měla
být součinnost odborných útvarů MěÚ v rozsahu cca 11 hodin práce. ST reagoval na tyto informace s tím, že považuje postup
MST za neseriózní, že je přesvědčen, že když tehdy na RM navrhovala úpravu usnesení, tak již byla domluvená s
organizátory projektu na tom, že se na projektu bude takto oklikou podílet. Považuje to za principiální otázku a za slušnost,
že měla tyto věci sdělit, neobcházet orgány města a nenechat to dojít do takového stavu jako je nyní, kdy na úřadě nikdo o
ničem neví a najednou je sem zaslána tabulka k vyplnění, která souvisí s projektem, o kterém RM jednala a řekla, že se
město do něj nezapojí. Ing. Hovorka se dotázal, jaký to má význam pro město, tzn. co "meziobecní spolupráce v rámci ORP"
městu přinese? MST - do budoucna možná peníze, které po zpracování strategií meziobecní spolupráce ORP v celé
republice, budou rozdělovány SMO. Ing. Prouza se dotázal, v čem bude spočívat požadovaná spolupráce pracovníků MěÚ.
MST - budou dotazováni přímo pracovníky projektu nebo přes Internet, a to v oblastech, ke kterým mají k dispozici potřebné
údaje. Rozsah této spolupráce je odhadnut celkem na 11 hodin práce za úřad. Po delší diskusi, která probíhala především
mezi MST a ST a týkala se toho, proč MST zvolila tento postup a neinformovala o tom RM ani nikoho jiného, navrhnul TAJ
text usnesení, bez jehož schválení nebude požadovaná součinnost pracovníků MěÚ zajišťována. Návrh zněl: "RM ukládá
TAJ zajistit součinnost pracovníků MěÚ Nové Město nad Metují v rámci projektu Svazu měst a obcí "Meziobecní spolupráce v
rámci ORP", a to v rozsahu 4 hod. pro OŠKS, 4 hod. pro OŽP, 3 hod. pro OSV, to v průběhu měsíců března a dubna 2014.
Po další diskusi pak bylo hlasováno: 2 pro; 3 proti, 2 se zdrželi - usnesení nebylo přijato, tzn., že součinnost úřadu na
zpracování analýz zajišťována nebude.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
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7.11 Kolektivní smlouva - indispoziční volno
IDENTIFIKACE: Připravuje se jednání ST a TAJ s odborovou organizací o kolektivní smlouvě na další období. Jediným
zásadním požadavkem, se kterým odborová organizace přichází, je návrh poskytování tzv. "indispozičního volna". Počet dnů
nebyl v návrhu stanoven - dle zákoníku práce je možno takové volno poskytovat do výše 4 dnů v kalendářním roce.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat a případně doporučit postup při jednání zaměstnavatele s odbory o zavedení tzv. "indispozičního
volna" pro zaměstnance města zařazené do MěÚ.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi se radní shodli, že to sice není pro organizaci
ztráta finanční, ale 4 dny se jim zdají hodně. Zazněly dotazy na valorizaci mezd. TAJ - cca 5 let se výše mezd pracovníků
MěÚ nezměnila. V důsledku snížení % odvodu do sociálního fondu, se navíc v letošním roce úplně škrtl příspěvek z tohoto
fondu, ze kterého si zaměstnanci mohli čerpat na sportovní a volnočasové aktivity. ST - bavil by se o 2 dnech indispozičního
volna. Po diskusi nebylo doporučeno mj. i proto, že na okolních MěÚ toto rovněž zavedeno není.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad

7.12 Doplnění nového člena do pracovní skupiny pro posouzení dotace města do provozu bazénu a sauny
v DZ
IDENTIFIKACE: Paní Marie Petruželková požádala RM o doplnění do pracovní skupiny pro posouzení dotace města do
provozu bazénu a sauny v Domě zdraví.
VYSVĚTLENÍ: Marie Petruželková, radní - Rada města
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 290- 12311/14
RM jmenuje paní Marii Petruželkovou členem pracovní skupiny pro posouzení dotace města do provozu bazénu a sauny v
Domě zdraví v roce 2014.
RM 290 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Informace MST - úmrtí Ing. Zlatko Hály
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka informovala radní o úmrtí p. Ing. Zlatko Hály, který měl v minulosti velké zásluhy na
partnerské spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a Hildenem.
PROJEDNÁNÍ: MST - s p. Ing. Hálou se zástupci
města půjdou rozloučit. Za město Hilden bude na pohřbu přítomen pan Dr. Karl-Detlev Göbel.
VYSVĚTLENÍ: Mgr.
Bronislava Malijovská, místostarostka - Město
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..........................................................................................................

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

Mgr. Bronislava Malijovská
místostarostka
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 290:

16:56

Příští porada bude: RM 291, 31.3.2014, kancelář starosty od 13:00:00

Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 29x: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská
teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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