Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 291 (ve volebním období 87. zasedání) ze dne: 31.3.2014
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 291 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:50 18:10
místostarostka (Město)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:50 18:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:50
18:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:50
16:11
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:50
17:42
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:17
17:23
města)
architekt (Architekt)
16:24
17:23
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:16
17:42
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:42
17:58
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 291 :
Ověřovatel zápisu

Jiří Hladík
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 291 (ve volebním období 87. zasedání) ze dne: 31.3.2014
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
15:30
16:10
17:15
17:30
18:00
18:05

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 291 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:50 18:10
místostarostka (Město)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:50 18:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:50 18:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:50
18:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:50
16:11
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:50
17:42
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:17
17:23
města)
architekt (Architekt)
16:24
17:23
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:16
17:42
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:42
17:58
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 291 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Jiří Hladík
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 290) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 290 ze dne 17.3.2014 :

Ing. Libor Hovorka
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 291

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 262- 11152/13

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

17 295
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Úprava dopravního značení na Husově náměstí – podnět MP – úkol z PVO 156- 1086/12

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh řešení DZ v ul. Komenského, Sokolská, Klosova a T. G. Masaryka a ukládá OMM
pokračovat v přípravách nutných pro realizaci DZ dle přílohy č. RM 262 - 3/5. Provedení této úpravy ve výši cca 8 tis.
Kč bude hrazeno z org. 1501 dopravní značení po schválení rozpočtu na rok 2013.
Dále RM ukládá OMM zažádat ŘSD o provedení nutných úprav DZ na I/14, které správně navedou nákladní
automobily zásobující Husovo náměstí.
Plnění:
První část úkolu (dopravní značení v ul. Komenského, Klosova) je splněna.
Druhá část úkolu: Dne 11.03.2014 se konala na MěÚ Nové Město nad Metují schůzka za účasti zástupců ŘSD ČR
Hradec Králové, Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod, Města, OMM a MP. Byly projednány požadavky na podobu
návěsti a zástupci ŘSD ČR přislíbili její úpravu. V tuto chvíli se dá úkol považovat za splněný. Je třeba se jen průběžně
informovat na ŘSD ČR, jak záležitost v této věci postoupila. ŘSD ČR bylo o úpravu návěsti požádáno Vyjádřením,
které vydala Policie ČR DI v Náchodě.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 274- 11646/13

Odpovídá (Garant) : ST

17 772
Věc:

Provede: TS = Technické služby

Termín: 31.8.2014

, výchozí: 31.8.2014

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 2 ks javoru mléč na p. p. č. 441/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a 19 ks třešně pilovité
(sakura) na p. p. č. 2063 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Nepokáceno, stromy budou pokáceny těsně před zahájením stavby, protože se domníváme, že budou-li pokáceny nyní
a stavba začne, až v průběhu roku, sklidili bychom kritiku občanů. Vzhledem k úpravám projektů se možná některé
stromy nebudou muset kácet vůbec. RM 291 schválen nový termín: 31.8.2014 (Výše uvedené dřeviny jsou součástí
stromořadí v ul. 28. října a Rašínova, investice se teprve uskuteční.)
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 280- 11862/13

Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 12.5.2014

, výchozí: 12.5.2014

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
ŘSD zadalo zpracování posudku. RM 291 schválen nový termín: 12.5.2014 (Čekáme na výsledky posudku.)
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 282- 11981/13
18 074
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Kniha veršů J. Juránka s ilustracemi V. Rocmana - podnět KKULT

Usneseni:: RM revokuje své usnesení č. RM 277-11753/13, ve kterém uložila řediteli MKN zajistit ve spolupráci s MVDr. R.
Němečkem vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana do 20.12.2013 a schválila příspěvek 10
tis. Kč na vydání této knihy, v tom smyslu, že posouvá termín vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra
Rocmana do dne 31.03.2014 a příspěvek města bude řešen až po případném vydání knihy. V případě, že kniha
nebude vydána do 31.03.2014, nebude příspěvek města poskytnut.
Plnění:
Vzhledem k tomu, že kniha nebyla vydána v požadovaném termínu, nebude příspěvek poskytnut. Případné
prodloužení termínu bude řešeno v RM 291.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Provede: TS = Technické služby

RM 283- 12008/13

Odpovídá (Garant) : ST

18 105
Věc:

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně na pozemku p. č. 861/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

18 106

S

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: TS = Technické služby

RM 283- 12009/13
Věc:

Závěr:

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Žádost o pokácení lípy mezi parkovištěm u nemovitostí č. p. 41 a 42 v ul. T. G. Masaryka

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 368/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : MST

18 110

S

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 283- 12013/13
Věc:

Závěr:

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy na zahradě DDM, p. p. č. 638/2, k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Poznámka:

RM 283- 12019/13

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

18 115
Věc:

Závěr:

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Žádost o doplnění audio techniky ve Smuteční síni, č. p. 83
Int: OSN/145

Usneseni:: RM nesouhlasí s výměnou audiotechniky ve smuteční obřadní síni v režii žadatele a ukládá OSN zahrnout tuto opravu
prioritně do plánu oprav roku 2014.
Plnění:
Splněno - zahrnuto do plánu.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 283- 12020/13

Odpovídá (Garant) : ST

18 116
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Nákup fotopastí
Int: OSN/146

Usneseni:: RM souhlasí s nákupem 2 ks fotopastí v cenové relaci od 4.000 do 9.000 Kč/ks do majetku města a ukládá OSN ve
spolupráci s OI provést výběrové řízení a nákup zařízení.
Plnění:
Splněno - nákup proveden, celková cena vč. příslušenství = 13.529 Kč.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12058/14
18 162
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Podnět radního p. J. Hladíka ve věci pamětní desky (reliéfu) na hlavním objektu bývalých lázní Rezek

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat jednání s p. J. M. B. - D. za účelem dohody o sundání pamětní desky (reliéfu) na hlavním
objektu lázní Rezek. RM ukládá OMM zajistit odborné sejmutí desky a její uložení v MMUZ.
Plnění:
Na místě, když mělo dojít k demontáži bronzové pamětní desky, tak bylo zjištěno, že způsob upevnění je takový, že
není možné provést bez toho, aniž by se zasáhlo do zdiva. Musely by se vybourat 2 m2 zdiva. Po dohodě se správcem
zámku p. Daňkem bylo dohodnuto, že těchto podmínek se deska odstraňovat nebude.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 284- 12067/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 167
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Příprava Dnů evropského dědictví 2014 - podnět KKULT

Usneseni:: RM schvaluje jako cílové místo v rámci Dnů evropského dědictví 2014 město Dobrušku a ukládá ST zahájit v tomto
smyslu jednání s vedením města Dobruška.
Plnění:
Splněno, spolupráce navázána, první schůzka proběhla dne 03.02.2014.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12069/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 169
Věc:

Provede: TS = Technické služby

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zabezpečení poklopu u studny na Husově náměstí - podnět KKULT

Usneseni:: RM ukládá TS dalším technickým opatřením zabezpečit poklop u studny na Husově náměstí proti možnému vniknutí
nepovolaných osob do studny.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12070/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 170
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Konání promenádních koncertů na Husově náměstí - podnět KKULT

Usneseni:: RM souhlasí s konáním promenádních koncertů v červenci a srpnu a ukládá ST jednat s vlastníkem novoměstského
zámku p. J. M. B. - D. o možnosti konání těchto koncertů na "Pivovarské zahradě".
Plnění:
Splněno, ST jednal s vlastníkem novoměstského zámku, který souhlasil s konáním 3 - 4 promenádních koncertů na
"Pivovarské zahradě". RM 289 dne 03.03.2014 svým usnesením č. RM 289 - 12249/14 ale rozhodla o přemístění
promenádních koncertů na terasu Kina 70.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12086/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.7.2014

, výchozí: 31.7.2014

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

Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve znění přílohy č. RM 285 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM zvát ARCH na jednání týkající se obnovy
památek ve městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k
dohledu na citlivý přístup k dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Plnění:
Průběžně plněno. Po čase bude opět provedena kontrola. RM 291 schválen nový termín: 31.7.2014 (Po čase bude
opět provedena kontrola.)
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 285- 12087/14

Provede: OMM = Odbor majetku města

18 196

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Usnesení KREG č. 18/2013

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Usneseni:: RM ukládá TS provést provizorní zpevnění komunikace jižní části ul. Na Zadomí zaválcováním drtě, stejně jako se děje
v jiných částech města, kde jsou komunikace s obdobným povrchem, a město nemá dostatečné finanční prostředky k
provedení jejich úplné rekonstrukce na komunikace se zpevněným povrchem.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 286- 12159/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 284
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Žádost p. Jiřího Marbacha ve věci účasti na jednání RM

Usneseni:: RM projednala žádost p. Jiřího Marbacha ve věci účasti na jednání RM a postupuje jeho žádost nejdříve k projednání v
KKULT, tzn., že p. Jiří Marbach bude pozván na jednání KKULT, které se uskuteční dne 20.03.2014 a ta pak přijme k
jeho návrhům stanovisko a případné doporučení pro RM.
Plnění:
Splněno, p. Jiří Marbach byl hostem KKULT dne 20.03.2014.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 288- 12178/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 325
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 11.02.2014 - propadlé chodníky v ulici U Letiště

Usneseni:: RM ukládá OMM řešit problém, kdy po rekonstrukci plynu v minulém roce v ul. U Letiště tam na některých místech
dochází k propadání chodníků.
Plnění:
Splněno, jedná se o rekonstrukci plynovodu v roce 2011, odstranění závady bylo uplatněno u zhotovitele, který se
zavázal provést opravu do 30.4.2014. Dne 26.3.2014 závada odstraněna.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 288- 12180/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 327
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Prověření možnosti úpravy dopravního značení v ul. generála Klapálka – autobusová zastávka "Ammann - most

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit možnost úpravy DZ v této ulici, konkrétně v prostoru autobusové zastávky "Ammann - most",
a to na té straně, kde je umístěna krytá zastávka. Je třeba zvážit a projednat, zda by sem bylo možno umístit DZ zákaz
zastavení nebo stání, aby bylo zamezeno odstavování kamiónů na této straně komunikace.
Plnění:
Bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce DI Náchod a ORM. Na místě bylo navrženo následující řešení. Před
dotčenou zastávkou umístit svislé dopravní značení B28 zákaz zastavení a dále prostor zastávky na komunikaci
označit vodorovným dopravním značením V11a Zastávka autobusu. Další kus svislého dopravního značení č. B28
Zákaz zastavení je doporučeno umístit za křižovatku ulic Gen. Klapálka a 28. října. Křižovatka totiž platnost dopravního
značení ruší. Vzhledem k tomu, že je užívána i protější strana zastávky, doporučuje DI umístit zákaz zastavení i na
druhé straně před prostorem zastávky, který není nijak označen. Tím se však výrazně omezí parkování pro kamiony v
tomto úseku. Úkol splněn. Zadání realizace DZ je v RM 291.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 288- 12192/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 335
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci DDM Stonožka ve znění přílohy č. RM 288 - 6/1.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
3.4.2014
Poznámka:

RM 288- 12193/14
18 336
Věc:

Závěr:

S

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

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Schválení návrhu na bezúplatný převod majetku příspěvkové organizaci

Usneseni:: RM schvaluje bezúplatný převod 18 ks prosklených vývěsek v celkové ceně 29.806 Kč do majetku příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Nové Město nad Metují.
Plnění:
Majetek byl převeden příspěvkové organizaci.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 3.4.2014

RM 288- 12207/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 341
Věc:

Provede: TS = Technické služby

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zápis OV Krčín č. 9 ze dne 11.02.2014 - navezení kupy recyklinu poblíž domu č. p. 409 v ul. Na Kopci

Usneseni:: RM ukládá TS zajistit navezení recyklinu k č. p. 409 v ulici Na Kopci pro průběžné svépomocné opravy výmolů v
nezpevněné komunikaci s tím, že TS vypomůžou dle dohody se zaválcováním.
Plnění:
Komunikace byla upravena, zaválcována a na místě jsme ponechali cca tunu materiálu.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12211/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 375
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem k pozemku v majetku města, zapsanému na LV č. 10001, označenému
pozemková parcela č. 640/1, o celkové výměře 1715 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k. ú.
Krčín v ulici Nahořanská, a to v rozsahu 25 m2 stanoveném dle geometrického plánu č. 802-2072/2013 ze dne
11.10.2013 pro vymezení věcného břemene s tím, že cena za zřízení věcného břemene se stanovuje na částku 100
Kč/m2 plochy zatížené věcným břemenem + DPH v zákonné sazbě, tj. za celkovou cenu 2.500 Kč + DPH, která bude
uhrazena při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene investorem, paní MUDr. T. G. Náklady na geometrický plán
a návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí žadatelka.
Plnění:
Žadatelka vyrozuměna o souhlasu RM. Zatím smlouvu k podpisu nepředložila. Navrhuji vyřadit a ponechat ve
sledování v operativně OMP.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12212/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 376
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zřízení věcného břemene - osobní služebnost

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením věcného břemene osobní služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, spočívajícího v umístění, zřízení a provozování zařízení Součásti
distribuční soustavy v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují, po rekonstrukci NN, kNN v pozemcích města pozemková
parcela č. 2050/1, 2176/2 a 462/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, a to v rozsahu 210 běžných metrů podle geometrického plánu č. 1930-132/2013, na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 50 Kč + DPH v zákonné výši za 1 běžný metr pozemku zatíženého věcným břemenem s tím,
že návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí uhradí žadatelka, ČEZ Distribuce, a. s.
Plnění:
Splněno. Smlouva uzavřena a předána ČEZ Distribuce, a. s., resp. jejímu zástupci. Na podání vkladu práva do katastru
nemovitostí běží ode dne 19.03.2014 lhůta 14 dní.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12217/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 381
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Ochranné zábradlí v ulici T. G. Masaryka - připomínka občana - dotaz Ing. L. Hovorky (PŘESUN z RM 285 - 3/8)

Usneseni:: RM bere na vědomí zjištěné informace k možnosti umístění ochranného zábradlí v ulici T. G. Masaryka a ukládá OMM
zařadit návštěvu dané lokality při jarním výjezdu RM, po kterém pak budou zadány další případné úkoly.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12218/14
18 382
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Řešení stavu rybníka naproti č. p. 88 ve Vrchovinách

Usneseni:: RM ukládá OMM požádat vlastníka komunikace III/28520, což je Královéhradecký kraj, o součinnost při řešení
havarijního stavu stěny rybníku na p. p. č. 215.
Plnění:
Splněno, písemná žádost odeslána.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

RM 289- 12222/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 384
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.4.2014

, výchozí: 14.4.2014

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

Umístění busty A. Jiráska

Usneseni:: RM schvaluje umístění busty Aloise Jiráska na chodbě v 1. patře Městské knihovny Nové Město nad Metují (objekt č.
p. 30 ul. Komenského) a ukládá OMM, aby ve spolupráci s ARCH byl v návaznosti na jeho vyjádření zpracován návrh
řešení umístění této busty.
Plnění:
Návrh je ARCH zpracováván, bude předložen do RM 292. RM 291 schválen nový termín: 14.4.2014 (Návrh je
zpracováván, bude předložen do RM 292.)
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 289- 12223/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 385
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Povrch tenisového hřiště ve Vrchovinách – Zápis OV Vrchoviny č. 3/2013 ze dne 17.12.2013

Usneseni:: RM ukládá OMM zařadit návštěvu tenisového hřiště ve Vrchovinách do jarního výjezdu RM, po kterém pak budou
zadány případné další úkoly.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12224/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 386
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Besedy s občany k připravovanému ÚPSÚ v jednotlivých částech města

Usneseni:: RM ukládá MST zajistit ve spolupráci s OMM přípravu besed s občany k připravovanému ÚPSÚ Nové Město nad
Metují v jednotlivých částech města s tím, že k besedám bude přizván i pořizovatel územního plánu, Mgr. Balcar, a
další kompetentní osoby.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12227/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 388
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Žádost o povolení pronájmu - souhlas zřizovatele
Int: OSN/169

Usneseni:: RM souhlasí se záměrem pronájmu dvou míst na věži objektu č. p. 850, ul. 28. října pro umístění telekomunikačního
zařízení (zařízení internetových providerů). RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu výše uvedené části nemovitosti
č. p. 850, za standardních podmínek s určením minimální ceny 3.000 Kč/měsíc/za 1místo.
Plnění:
Splněno; zveřejněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12228/14
18 389
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

VŘ - oprava plynové kotelny ZUŠ (Základní umělecká škola)
Int: OSN/170

Usneseni:: RM na základě zprávy z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek a jejího
doporučení, vylučuje ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava plynové kotelny ZUŠ", firmy:
ESPO Týniště s. r. o., Nádražní 486, Týniště nad Orlicí, IČO:25286811 a Cvejn s. r. o., Žižkovo náměstí 6, Nové Město
nad Metují, IČO: 28854853. RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava plynové kotelny ZUŠ" firmě DvořákKarlík s. r. o., Dudychova 298, Holice 534 01, IČO: 28825870 za částku 141.207 Kč vč. DPH (116.700 Kč bez DPH). V
případě nezájmu ze strany firmy na prvním místě RM souhlasí se zadáním zakázky firmě na druhém místě, a to firmě:
JH Plyn s. r. o., Na Drahách 47, Nové Město nad Metují - Spy, 54901, IČO: 28812476, za nabídkovou cenu 163.247 Kč
vč. DPH (134.915 Kč bez DPH). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Dvořák-Karlík s. r. o., Dudychova 298, Holice 534 01, IČO: 28825870, ve znění přílohy č. RM 289 - 4/3. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno; realizace ukončena.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

RM 289- 12229/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 390
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Zveřejnění záměru výpůjčky nebytového prostoru v objektu č. p. 926, ul. U Lípy
Int: OSN/171

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky nebytového prostoru v objektu č. p. 926, ul. U Lípy, v celkovém rozsahu
23,4 m2 za standardních podmínek (nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou) a ukládá OSN zveřejnění
záměru provést.
Plnění:
Splněno; zveřejněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12252/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 395
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Vyřazení a převod majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Kina 70, MěÚ a Technických služeb ve znění přílohy č. RM 289 - 6/2
a převod 1 ks skříně z majetku města na příspěvkovou organizaci ZUŠ Bedřicha Smetany.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 289- 12254/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 397
Věc:

Provede: OZP = Odbor životního prostředí

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Nadace Partnerství - Smlouva o vzájemném plnění

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o vzájemném plnění Nadace Partnerství, IČO: 45773521, Údolní 33, 602 00 Brno, v rámci
projektu Zdravé stromy pro zítřek, ve znění přílohy č. RM 289 - 7/1 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva starostou podepsána a odeslána.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12259/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 417
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Změna výpůjčky pozemků na pronájem - Střelnice ve Vrchovinách
Int: OMP/2014/Kr

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12260/14
18 418
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka CHEErS

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

RM 290- 12261/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 419
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - Lucaffé a choco

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12262/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 420
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - CAFÉ POHODA JAZZ s. r. o.

Usneseni:: 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.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12263/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 421
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Seladon

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12266/14
18 424
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Záměr města prodat nebo pronajmout pozemky Ve Vilách

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

RM 290- 12268/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 426
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Smlouva o právu provést stavbu na p. p. č. 907/1, k. ú. Vrchoviny

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12269/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 427
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 164/2011

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12270/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 428
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Dodatek č. 7 k realizační smlouvě k zakázce „Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění"

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12275/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 432
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Vyjádření k umístění a výstavbě samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12278/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 435
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Upozornění Ing. Besedy na vyhlášení výzev na protipovodňová opatření

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit aktuální stav dotačních programů na protipovodňové úpravy a o výsledku informovat RM
prostřednictvím e-mailového sdělení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12279/14
18 436
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Podnět p. J. Hladíka - úprava povrchu cesty u elektrárny v Krčíně - žádost na Povodí Labe, s. p.

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno. Stav cesty byl zkontrolován TS a OMP. Závady, které by bylo třeba vytknout Povodí Labe, s. p., nebyly
shledány.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

RM 290- 12281/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 437
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Dodatky ke smlouvě o dodávkách tepla v č. p. 6 a 1145 a č. p. 44 - 47
Int: OSN/173

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12284/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 439
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.4.2014

, výchozí: 14.4.2014

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

Likvidace násypky na komunální odpad
Int: OSN/176

Usneseni:: 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.
Plnění:
Žádost o nový termín. RM 291 schválen nový termín: 14.4.2014 (Zainteresovaná firma změnila termín. Realizace se
uskuteční ve 14. kalendářním týdnu.)
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 290- 12286/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 440
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Izolace proti vlhkosti "ZŠ Krčín" – dotaz radní

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno; předloženo v RM 291.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12290/14

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

18 441

Odpovídá (Garant) : ST

Věc:

Úprava platu ředitelů PO

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Usneseni:: 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.
Plnění:
Splněno, platové výměry byly vystaveny a předány ředitelům příslušných příspěvkových organizací dne 25.03.2014.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12297/14
18 444
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Žádost o poskytnutí části VFP na rok 2014 - TC Nové Město nad Metují

Usneseni:: 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.
Splněno, smlouva byla podepsána.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 3.4.2014

RM 290- 12299/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 446
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 24.3.2014

, výchozí: 24.3.2014

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

Dodatek č. 1 - smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Usneseni:: 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.
Plnění:
Dodatek byl podepsán a předán firmě ARRIVA.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12300/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 447
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 30.3.2014

, výchozí: 30.3.2014

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

Užívání veřejného prostranství - divadlo Traken

Usneseni:: 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.
Plnění:
Bereme na vědomí. Poplatek nebude vyměřen.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12301/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 448
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Veřejná sbírka na obnovu chaty Libušín na Pustevnách

Usneseni:: 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.
Příspěvek byl poukázán a RO provedeno.
Plnění:
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 290- 12302/14
18 449
Věc:

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

Termín: 31.3.2014

, výchozí: 31.3.2014

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci DDM Stonožka a Městského muzea Nové Město nad Metují ve
znění přílohy č. RM 290 - 6/4.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
3.4.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 3.4.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 291 - 31.3.2014

Kontrola úkolů

13:00

V

ST

1.1 Výjezd RM do terénu
IDENTIFIKACE: Na základě ujednání na předchozích RM a dále na základě předložených požadavků jednotlivých
odborných útvarů a radních k výjezdu RM na konkrétní místa ve městě, kde je třeba seznámení se s problematikou přímo v
terénu, byl na úvod zasedání RM 291 naplánován výjezd do terénu. Byla navštívena tato místa: 1/ ul. Na Rybníku, HUP v
chodníku u p. V. - bod v RM 291 - 2/10; 2/ rybník ve Vrchovinách u č. p. 88; 3/ povrch tenisového hřiště ve Vrchovinách - bod
v RM 291 - 3/13; 4/ Vrchoviny - směny pozemků C.-F. x město u č. p. 98 - bod v RM 291 - 2/5. 5/ střelnice Vrchoviny vyvěšený záměr pronájmu a žádost p. Š. o zjištění padajících skal; 6/ pozemek od p. C. za MSSS Oáza; 7/ ochranné zábradlí
v ul. T. G. Masaryka - bod v RM 291 - 3/14; 8/ areál kasáren - zabezpečení proti nepořádku; 9/ Komenského, č. p. 382 opakovaná žádost o opravu vjezdu - bod v RM 291 - 3/2; 10/ "fy" Stodola - povolení sjezdu k provozovně farmářské potraviny
na Komenského ul. - bod v RM 291 - 3/4. U těch záležitostí, kde nebyl do jednání RM zařazen samostatný bod, ale byl ve
vazbě k nim přijat nějaký úkol, je tato skutečnost zaznamenána v doplněném samostatném bodě tohoto zápisu.
PROJEDNÁNÍ: 2/ rybník ve Vrchovinách u č. p. 88 - radní se seznámili se stavem stěny rybníka pod komunikací - bude
podána žádost na SÚS - zídka ale bohužel stojí na pozemku města, takže velká šance na finance od KHK zde není; 5/
střelnice Vrchoviny - vyvěšený záměr pronájmu a žádost p. Š. o zjištění padajících skal - ST informoval, že žádost o
pronájem nakonec zřejmě podají stávající vypůjčitelé, tj. myslivecké sdružení. Radní se shodli, že řešení případných
problémů se skalami bude věcí nájemce. Ostatní navštívené lokality jsou v zápise uvedeny v samostatných bodech.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
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2.1 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku města a souhlas s trvalým vynětím ze ZPF
IDENTIFIKACE: ŘSD ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupená ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec
Králové, se sídlem Pouchovská 401, Hradec Králové, p. Ing. Markem Novotným, IČO: 65993390 požádala město o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu na stavební akci: "I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu, komunikace v km 129,325 129,950" viz příloha - pc - návrh smlouvy a o souhlas s trvalým vynětím ze zemědělského půdního fondu, a to na část
pozemku p. p. č. 1528/1 o výměře 37 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, která bude zabrána trvale, viz příloha - pc - situace detail,
a na část uvedeného pozemku o výměře 269 m2, která bude zabrána dočasně na dobu do 1 roku, viz příloha - pc - seznam
dotčených pozemků. Po změně občanského zákoníku a souvisejících předpisů nemůže ŘSD ČR využít, a to ani pro stavební
řízení již uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě ze dne 10.03.2010, která byla mezi městem a ŘSD ČR uzavřena dle
usnesení č. RM 181-7316/09 ze dne 14.12.2009 a je tedy třeba uzavřít předloženou smlouvu o právu provést stavbu. Pokud
město smlouvu neuzavře a nevydá souhlas s trvalým odnětím pozemku o výměře 37 m2 ze ZPF, nemůže ŘSD ČR požádat o
stavební povolení a stavbu zahájit.
K ROZHODNUTÍ: Lze pouze schválit. Neschválení by znamenalo další odsun opravy
důležité komunikace.
ODŮVODNĚNÍ: ŘSD ČR se obrátilo na město se žádostí o uzavření smlouvy o právu stavby a se
žádostí o souhlas s trvalým vynětím části pozemku o výměře 37 m2 ze ZPF. Město podle usnesení č. RM 181-7316/09 ze
dne 14.12.2009 s umístěním stavby již jednou souhlasilo. Jedná se o pozemek podél komunikace, který nelze nijak využít v
rámci činnosti města. Odborné útvary vč. právničky se zúčastnili jednání se zástupcem ŘSD ČR a nemají k uzavření smlouvy
námitky.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12312/14,
(uložen úkol číslo 18480).
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu a pověřuje starostu podpisem schválené smlouvy na stavební akci:
"I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu, komunikace v km 129,325 - 129,950", na částech pozemku pozemková parcela
č. 1528/1 o výměře 1908 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č.
10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují předložené ŘSD ČR s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,
zastoupená ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové, se sídlem Pouchovská 401, Hradec Králové, p. Ing. Markem
Novotným, IČO: 65993390, a to dle rozsahu uvedeného v příloze smlouvy. Část pozemku o velikosti 37 m2 bude zabrána
trvale a část uvedeného pozemku o výměře 269 m2, která bude zabrána dočasně na dobu do 1 roku. RM souhlasí s trvalým
vynětím části pozemku p. p. č. 1528/1 o výměře 37 m2 ze zemědělského půdního fondu.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: ŘSD ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupená ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec
Králové, se sídlem Pouchovská 401, Hradec Králové, p. Ing. Markem Novotným, IČO: 65993390 žádá město o odkoupení na
části pozemku p. p. č. 1528/1 o výměře 37 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, která bude zabrána trvale stavbou "I/14 Nové Město nad
Metují, zajištění svahu, komunikace v km 129,325 - 129,950". K uzavření kupní smlouvy na část uvedeného pozemku by
mělo dojít dle požadavku ŘSD ČR před zahájením stavby, protože mají pokyn vykupovat podle druhu pozemku před stavbou
a nikoli po jejím dokončení, kdy by cena mohla být z důvodu zastavění pozemku výrazně vyšší.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit se zveřejněním záměru města prodat.
ODŮVODNĚNÍ: K uzavření kupní smlouvy na část uvedeného pozemku
by mělo dojít dle požadavku ŘSD ČR před zahájením stavby, protože mají pokyn vykupovat podle druhu pozemku před
stavbou a nikoli po jejím dokončení, kdy by cena mohla být z důvodu zastavění pozemku výrazně vyšší. Vzhledem k tomu, že
se jedná o zlepšení stavu komunikace I/14 OMP doporučuje přizpůsobit se požadavku ŘSD ČR. Jedná se o velmi malý
pozemek, který město k ničemu nemůže využít. Cena, za kterou bude pozemek vykoupen, bude stanovena ŘSD ČR dle
znaleckého posudku případně jako cena obvyklá v obdobných případech. Odborné útvary nemají proti prodeji části pozemku
námitky.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12313/14,
(uložen úkol číslo 18481).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku pozemková parcela č. 1528/1 o výměře cca 40 m2, druh
pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, která bude zabrána trvale stavbou "I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu, komunikace v km
129,325 - 129,950", viz příloha pc - návrh záměru.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Směna pozemku města
IDENTIFIKACE: Paní V. V. nabízí městu směnu svého pozemku p. p. č. 1361 o výměře 877 m2, druh pozemku lesní
pozemek, zapsaného na LV č. 408 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc - 1870/2, za pozemek města p. p.
č. 551/2 o výměře 403 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc - 1870/1. Dle ORM žadatelka uzavřela
smlouvu, která byla potřebná k vyřešení trasy kanalizace ve vztahu k jejím pozemkům.
K ROZHODNUTÍ: 1) Nesouhlasit
se zveřejněním záměru města směnit pozemky, 2) uložit OMM zveřejnit záměr města směnit pozemky.
ODŮVODNĚNÍ:
Správa lesů souhlasí se směnou pozemků z důvodu, že stromový porost pozemku žadatelky je listnatý, vhodný k vytěžení a
funkčně navazuje na další lesní pozemky v majetku města. ARCH nesouhlasí se směnou v požadovaném rozsahu. Pozemek
města z části logicky nenavazuje na pozemky žadatelky a navrhuje směnu odložit do doby vlastní realizace kanalizace ve
Spech. ORM souhlasí se směnou, protože paní V. podepsala souhlas s vedením kanalizace. OVRR souhlasí se směnou
pozemků po vybudování kanalizace ve Spech. OV Spy souhlasí za splnění podmínek: zúžená část pozemku p. p. č. 551/2
navazující na pozemky Z. bude zaměřena z důvodu možné změny koryta vodního toku a z důvodu seznámení případné
změny vlastnické hranice se Z. OŽP (vodní hospodářství) uvádí, že změnou vlastnictví nebude dotčeno obecné nakládání s
vodami ani správa vodního toku, dle příslušných ustanovení vodního zákona. OMP: doporučujeme rozdělit GP a část podél
pozemku Z. ponechat v majetku města nebo nabídnout k vypořádání.
PROJEDNÁNÍ: OMP - paní V. žádá opakovaně o
směnu pozemku - ona má část lesa, která sousedí s pozemkem města. Nemohli bychom jí ho nechat celý + zdůvodnila proč.
Navrhujeme směnit pouze část, za tu část, kterou paní V. nabízí. M. Šulcová odpověděla na dotazy radních, které se týkaly
vymezení pozemku a jeho tvaru i ve vazbě na okolní vlastníky (p. Z.).
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení
OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 291- 12314/14,
(uložen úkol číslo 18482).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek ve vlastnictví V. V., označený p. p. č. 1361 o výměře 877 m2, druh
pozemku lesní pozemek, zapsaný na LV č. 408 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za část pozemku ve vlastnictví
města, označený p. p. č. 551/2 o výměře cca 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda v k. ú. Spy
a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc - 1870/3.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Prodej pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Sadová 882 Nové Město nad Metují, IČO 25957341, žádá město o
koupi pozemku pozemková parcela č. 696/53 o výměře 130 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Ve společenství je 8 vlastníků,
kteří chtějí koupit pozemek do podílu o velikosti vyplývající z vlastnictví bytů. Sousední pozemek pozemková parcela č.
696/19 o výměře 1 092m2 je ve vlastnictví 14 vlastníků. Tento pozemek obklopuje celý dům č. p. 882 a č. p. 881. Ze snímku
mapy č. p. 882 je to patrné - viz příloha pc - 2582/1. Žadatelé uvádějí jako účel koupě zarovnání vlastnictví. O pozemek se
starají, sečou ho a udržují na něm zeleň. V pozemku jsou vedené sítě - viz snímek mapy p. p. č. 696/53 se sítěmi - pc
2582/2.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat. 2/ Souhlasit se zveřejněním záměru
města prodat.
ODŮVODNĚNÍ: OMM (ORM): Nesouhlasím s prodejem pozemku p. p. č. 696/53. Na tomto pozemku je
umístěno VO ve vlastnictví města a v budoucnu se přes tento pozemek může řešit návaznost chodníku do ul. Sadová nebo
na místo pro přecházení. TS: Vzhledem k tomu, že v pozemku vedle chodníku máme umístěno veřejné osvětlení vč. zemního
kabelového vedení, považuji za nutné tento pozemek ponechat i nadále ve vlastnictví města. OVVR: Dle ortofoto snímku je
zřejmé, že se na pozemku č. 696/53 nachází zeleň, která je součástí plochy pro bydlení v bytových domech. V ÚP platném i
novém je naznačena dopravní infrastruktura - viz příloha pc 2582/3. Při úpravě bude vhodné začlenit tento pozemek do
plochy bytových domů podobně jako sousední p. p. č. 696/54.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 291- 12315/14,
(uložen úkol číslo 18483).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 696/53 o výměře 130 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují z vlastnictví města. Vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, protože v pozemku jsou vedené
sítě a je v něm umístěno veřejné osvětlení.
RM 291 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Prodej - pronájem pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Paní I. C. a p. J. F. podílový spoluvlastníci pozemků pozemková parcela č. 995/18, pozemková parcela č.
995/19 a rodinného domu č. p. 98 ve Vrchovinách na st. p. č. 113, která je ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty,
s. o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, vše v k. ú. Vrchoviny požádali o koupi pozemků p. p. č. 995/31 o výměře
338 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 995/32 o výměře 298 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 995/33 o výměře 44 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace z majetku města Nové Město nad Metují, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové
Město nad Metují, viz příloha pc - 497/1. Pozemky p. p. č. 995/31 a p. p. č. 995/32, viz příloha pc 497/2 - geometrický plán,
získalo město úplatně (cca za 100 Kč za 1 m2 pozemku) od SŽDC, státní organizace Praha, dne 13.12.2013. Záměr města
získat pozemek – cestu k domu č. p. 98 byl v ZM 36 dne 14.12.2006 schválen, a to v zájmu průjezdnosti na hřiště ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 995/6 v k. ú. Vrchoviny. V té době byli vlastníci pozemku s cestou (995/19) manželé K., kteří
se směnou nesouhlasili a hlavně vzhledem k zatížení jejich majetku cizími právy, nebyla směna ani možná. Proběhl výjezd
radních na místo.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Rozhodnout o zveřejnění záměru města pronajmout, 2/ rozhodnout o zveřejnění
záměru města prodat.
ODŮVODNĚNÍ: ORM: Souhlasím s prodejem pouze cca 1/3 městského pozemku p. p. č. 995/31 a
to části přiléhající k parcele ve vlastnictví žadatelů, tak jak jsem již psala ve svém vyjádření dne 29.1.2014, kdy žádali o
směnu pozemků s městem. Pozemek 995/32 doporučuji neprodávat a ponechat ho jako možný budoucí přístup k železnici,
1/3 pozemku 995/31 vymezit tak, aby byl zachován průchod k železnici. Stanovisko ARCH: Nesouhlasím s prodejem
pozemků vypsaných v žádosti. Souhlasil bych s jejich pronájmem. Město by tak získalo čas k rozhodnutí, zda žadatelé budou
dobrými adepty na jejich případnou koupi. Dále chci upozornit, že ÚP navrhuje na jednom z pozemků žadatelů „Zeleň
veřejnou“ a proto by tento pozemek měl zůstat neoplocen a volně přístupný. Právě z důvodů nevyjasněnosti tohoto území,
bych se zdržel všech majetkových přesunů a změn
OVRR: Nový ÚP navrhuje na dotčených pozemcích p. č. 995/31, 995/32, 995/19 veřejnou dopravní infrastrukturu, účelovou
komunikaci, viz grafická příloha pc - 497/3. Proto by nemělo dojít k prodeji celých pozemků. Souhlasím s ORM, že vhodným
rozdělením pozemku p. č. 995/31, na kterém již příjezdová komunikace existuje by to bylo možné. U případného dělení si
pohlídat min. šířku koridoru účelové komunikace 8,0 m. Při pohledu do mapy by to mohlo být reálné – celková šířka pozemku
14,2 m, předpokládaná š. odděleného soukromého pozemku cca 5,5 m, zbytek pro veřejnou účelovou komunikaci 8,7 m. OV
Vrchoviny: Záměr města získat pozemek – cestu k domu č. p. 98 byl v ZM 36 dne 14.12.2006 schválen, a to v zájmu
průjezdnosti na hřiště ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 995/6 v k. ú. Vrchoviny, na přiložené mapě je dobře vidět, kde
přesně vede vyježděná cesta. OV Vrchoviny nikdy nepodporoval nelegální přechod kolejí podél oplocení domu č. p. 98.
Vlaková zastávka zde již není, proto nemá smysl na průchodu trvat. TS: Navrhuji prodat žadatelům pouze část pozemku
995/31, která přiléhá k jejich pozemkům. Vše ostatní se zodpoví radním přímo na místě, při výjezdu RM. OMP: Dům č. p. 98
ve vlastnictví žadatelů nemá přístup po vlastním pozemku, ale pouze po pozemku města a účel pronájmu by měl být přístup
k domu č. p. 98, případně parkování.
PROJEDNÁNÍ: Radní se na místě seznámili s pozemkovým uspořádáním a s názory
odborných útvarů. Po návratu proběhla delší diskuze radních a zástupců OMM, ve které nakonec bylo rozhodnuto, že je třeba
zkusit zpracovat kompromisní návrh řešení, které by vyhovělo jak žadateli, tak městu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová,
vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 291- 12316/14,
(uložen úkol číslo 18484).
RM ukládá OMM zpracovat ve spolupráci s OVRR návrh majetkoprávního řešení u pozemkových parcel města č. 995/31, č.
995/32 a č. 995/33, tj. návrh prodeje takové části pozemků, který by byl akceptovatelný žadatelem, zároveň přijatelný pro
město a odpovídal záměrům v novém územním plánu města.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Pronájem části pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Paní E. H. požádala město o pronájem části pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz pc - 1871/1 a 2, za účelem stanoviště včel s tím, že žadatelka navrhuje, že z
pozemku odstraní odpad, osází jej vhodnými dřevinami a bude jej udržovat. Vzhledem k investicím navrhuje cenu nájmu ve
výši 1 Kč/m2/rok.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru nejvhodnější nabídce.
ODŮVODNĚNÍ:
Předmětný pozemek se nachází u sběrny surovin, nad srázem, z části je oplocen, se vstupní bránou a boční brankou.
Poslední nájemce ukončil užívání podáním výpovědi ke dni 31.12.2012. RM při jednání o ukončení smlouvy souhlasila s
ponecháním oplocení (vč. brány) a kůlny s vnitřním vybavením - police na míru. Záměr pronájmu následně zveřejněn s
podmínkou odstranění zbylé kůlny ke dni skončení nájmu, ale nový pronájem se nezdařilo pro nezájem uskutečnit. Pozemek
byl doposud užíván jako zahrada, záhony byly zrušeny, odpad téměř odstraněn, zůstaly ovocné a okrasné stromy a 1 kůlna
se zázemím a vnitřním vybavením. 2. kůlna, která byla v havarijním stavu a hrozilo její zborcení, byla předchozím nájemcem
odstraněna. Nyní je pozemek téměř vyklizen, nachází se zde zbytky zdi a suti ze zbourané kůlny a drobný stavební a dřevěný
materiál vedle kůlny a u rozpadlého cihlového plotu sousední bývalé "Tepny". Vedlejší oplocený pozemek nebyl pro špatný
stav vypůjčen ani pronajat (finanční náročnost vyklizení a zpevnění svahu). Dle ÚP se jedná o plochu technického vybavení
pro stavbu přeložky I/14, nelze tedy pozemky prodat. Údržbu sečením jedenkrát ročně provádějí TS. Vyjádření odborných
útvarů: ARCH a ORM souhlasí s pronájmem s podmínkou, že nájemce bude zodpovídat za technický stav kůlny a její využití.
TS a OŽP souhlasí s pronájmem a výsadbou medonosných dřevin. OVRR: Souhlasí s dočasným pronájmem pro navrhovaný
účel a upozorňuje, že pozemek se nachází v ochranném pásmu plánované přeložky silnice I/14. OMP: Vysazené stromu
budou patřit dle § 1067 NOZ městu s tím, že ve smlouvě o nájmu bude zakotveno, že nájemce za ně nebude požadovat při
skončení nájmu žádnou náhradu.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 291- 12317/14,
(uložen úkol číslo 18485).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout nejvhodnější nabídce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
část pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to včetně
kůlny.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka Seladon
IDENTIFIKACE: Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnou Seladon v č. p. 1220 na Husově náměstí. Záměr
města byl zveřejněn dne 21.03.2014 a zveřejnění skončí dne 06.04.2014. Termín zahájení výpůjčky byl požadován ode dne
01.04.2014. Z důvodu opožděného podání žádosti může být smlouva uzavřena ode dne 07.04.2014.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlasit s uzavřením smlouvy po ukončení zveřejnění.
ODŮVODNĚNÍ: OMM zveřejnilo záměr města dle stanovisek
odborných útvarů a v souladu s usnesením rady města č. RM 290-12263/14. Případná vyjádření, která obdrží OMM do dne
konání RM, budou předložena na jednání dne 31.03.2014.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 291- 12318/14,
(uložen úkol číslo 18486).
RM, s podmínkou, že nebudou ke zveřejnění podány námitky, jiná vyjádření či připomínky, ukládá OMM uzavřít s p. Martinem
Teplým, IČO: 13197029, provozovna: Husovo náměstí 1220, Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce části pozemku, viz
příloha - pc 1872/1, p. p. č. 2033/1 o výměře 33 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. 1220 na dobu určitou ode dne
07.04 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, u příslušného správního
orgánu - ODSH, povolení zvláštního užívání.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.8 Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - Klášterní café bar
IDENTIFIKACE: Pan Zdeněk Hrabáček, IČO: 68240554, požádal o pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2034/30
o výměře 15 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. 59 (2 ks stolku, 6 ks židlí a 2 slunečníky) na dobu určitou ode dne 01.05.2014 do dne
31.10.2014 (tj. 6 měsíců), viz příloha - pc 3016/1.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zveřejněním záměru a stanovit
minimální nabídkovou cenu.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření odborných útvarů: V případě, že zahrádka bude umístěna opět
podél zdi domu a nezmění se vzhled zařízení zahrádky, odborné útvary souhlasí. ODSH doplňuje, že podmínkou je
zachování průchodu po chodníku v min. šíři 1,5 m. V roce 2013 nájemné stanoveno RM ve výši 1.000 Kč z důvodu, že nájem
trval pouze 5 měsíců.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 291- 12319/14,
(uložen úkol číslo 18487).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání část pozemku p. p. č. 2034/30 o výměře 15 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 za účelem umístění mobilní zahrádky v ul. Komenského u
provozovny v č. p. 59 (2 ks stolku, 6 ks židlí a 2 slunečníky) na dobu určitou ode dne 01.05 do dne 31.10.2014 a za nájemné
v minimální výši 1.000 Kč za celou dobu nájmu (tj. za roční nájemné ve výši 2.000 Kč za 15 m2, tj. 133,30 Kč/m2/rok) s tím,
že si žadatel zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník.
Zahrádka bude po ukončení denního provozu vždy odklizena.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Zřízení věcného břemene - osobní služebnost
IDENTIFIKACE: Žadatel, ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
zastoupená na základě plné moci ze dne 14.10.2010 společností K energo s. r. o., IČO: 27494683, DIČ: CZ27494683,
jednatelem p. Miroslavem Kobzou, se sídlem Nádražní 346, PSČ: 563 01 Lanškroun, zastoupená na základě plné moci ze
dne 16.1.2014, zmocněncem pí Gabrielou Ptáčkovou, IČO: 86989391, se sídlem: Nad Stadionem 1311, PSČ: 549 01 Nové
Město nad Metují, žádá na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 27.03.2013 o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003589/VB/1 spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a
udržování zařízení součásti distribuční soustavy IE 12-2003589/VB/1 Nové Město nad Metují, NN a KNN, ul. Náchodská 216
Hlávko v pozemcích města p. p. č. 2054, 550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a č. 550/3
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 131 běžných metrů, viz příloha pc 2655/1, dle geometrického plánu č. 1926 –
7103/2012, schváleného KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne 30.12.2013, a to na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 běžný metr pozemku zatíženého věcným břemenem. Celková
cena je 13.100 Kč + DPH v zákonné výši.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene.
ODŮVODNĚNÍ: Předložená smlouva odpovídá smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvě o právu stavby, která byla schválena usnesením č. RM 264-11234/13 dne 18.03.2013.
VYSVĚTLENÍ:
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 291- 12320/14,
(uložen úkol číslo 18488).
RM souhlasí se zřízením věcného břemene osobní služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení
součásti distribuční soustavy IE 12-2003589/VB/1 Nové Město nad Metují, NN a KNN, ul. Náchodská 216 Hlávko v
pozemcích města p. p. č. 2054, 550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a č. 550/3 druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 131 běžných metrů dle geometrického plánu č. 1926 – 7103/2012, schváleného KÚ
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne 30.12.2013, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu
100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 běžný metr pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na návrh na vklad
do katastru nemovitostí uhradí žadatelka, ČEZ Distribuce a. s.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.10 Žádost o umožnění umístění HUP na pozemek města (Přesun z RM 290 - 2/7) - Výjezd na místo
IDENTIFIKACE: Pan Petr Valášek, bytem Na Rybníku 393, Nové Město nad Metují žádá o umožnění umístění skříně
plynoměru (HUP) před svoji plotovou zeď, a to na chodník na pozemku města označeném p. p. 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, Na Rybníku, se připravuje nezbytná rekonstrukce rozvodů a domovních přípojek plynu.
Požadavek investora je umístit hlavní uzávěr plynu u přípojek na hranice pozemků. Pan Valášek má na hranici svého
pozemku vybudovanou pevnou zeď, která je porostlá přísavníkem, viz příloha pc 1993/1. 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 Valášek žádá o souhlas s
umístěním HUP cca 3 metry 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.
Proběhl výjezd RM na místo.
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 ÚP 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 prohlídce místa a vyslechnutí všech argumentů pro a proti,
dali radní souhlas s umístěním HUP žadatele na pozemek města.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení
OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 291- 12321/14,
(uložen úkol číslo 18489).
RM souhlasí s umístěním hlavního uzávěru plynu (HUP) do chodníku k plotové zdi rodinného domu č. p. 393 na pozemek
města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín v rozsahu 0,24 m2.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Žádost SVJ Malecí 576 a 577 o redukci počtu stromů a keřů v blízkosti panelových domů č. p. 576 a
577
IDENTIFIKACE: Společenství vlastníků jednotek Malecí 576 a 577 žádá o redukci počtu stromů a keřů v blízkosti panelových
domů č. p. 576 a 577, a to z důvodu jejich rozmístění a vzrůstu, což způsobuje zastínění bytů v nižších patrech domu. Mj. i z
důvodu estetických a hygienických. Podrobnosti viz příloha č. RM 291 - 2/11.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost SVJ +
ne/souhlasit s redukcí počtu stromů a keřů v blízkosti panelových domů č. p. 576 a 577 + písemně odpovědět žadatelům.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko TS: TS nesouhlasí s pokácením stromů, souhlasí pouze s odstraněním keře cypřiše a 2 ks
polámaných klečí. Ze smrku budou pouze odstraněny suché větve. S žadatelem p. Linhartem byla schůzka na místě.
Společné stanovisko dodá OŽP pí Továrková.
Společné stanovisko OŽP + TS + OMM k požadavku redukce počtu stromů a keřů kolem bytového domu č. p. 576-7, ul.
Malecí: Na základě terénního šetření za účasti zástupců ORM, OŽP a TS bylo dohodnuto odstranění 1 ks cypřišku,
rostoucího přímo před domem. V koruně došlo k odlomení silných větví, dřevina se nachází přímo před okny bytu. Dále bude
redukován počet ks borovice kleče (odstraněny budou 2 ks). Ke kácení vzrostlých smrků pichlavých nejsou relevantní
důvody. Stromy jsou dle Projektu péče o stromy, zpracovaného odbornou firmou SAFE TREES s. r. o., Rosice, v dobrém
zdravotním stavu, s vyhovující provozní bezpečností, perspektivní, na stanovišti vhodné. Stromy plní své estetické funkce v
zástavbě, nacházejí se bokem od bytového domu, v dostatečné vzdálenosti.
PROJEDNÁNÍ: Paní Petruželková - souhlasí
s tím, jak je to zde navrženo, pouze dává návrh pro TS, zda by u stromů nemohlo dojít k jejich úpravě, tj. ořezu větví směrem
dolů. Jak jsou větve až na zem, tak to dělá problémy - někteří lidé tam chodí na WC, apod. Žadatelé jsou srozuměni s tím, že
stromy tam zůstanou, ale větve by prosili ořezat. Odsouhlaseno s dovětkem usnesení v tom smyslu, aby TS posoudily ve
spolupráci s OŽP možnost ořezu spodních větví.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 291- 12322/14,
(uložen úkol číslo 18490).
RM bere na vědomí žádost SVJ Malecí 576 a 577 a souhlasí s odstraněním keře cypřišku a 2 ks borovice kleče na p. p. č.
619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM nesouhlasí s kácením smrků pichlavých na předmětném pozemku s ohledem na
jejich velmi dobrou vitalitu, provozní bezpečnost i estetické funkce. RM ukládá TS posoudit ve spolupráci s OŽP možnost
ořezu spodních větví smrků.
RM 291 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.12 Zaměření hranice pozemku p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Jako bod č. 6 výjezdu RM - viz bod 1/1 - navštívila RM pozemek p. p. č. 673/1 o výměře 6054 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Tento pozemek koupilo město od p. J. C. kupní smlouvou ze dne 26.02.2014. Zápis byl proveden dne
31.03.2014 s právními účinky ke dni 03.03.2014. Vzhledem k tomu, že pozemek má být dle nového UP veřejnou zelení,
považuje OMM za vhodné rozhodnout o ponechání případně o odstranění oplocení pozemku.
K ROZHODNUTÍ:
Rozhodnout o dalších krocích v návaznosti na to, že uvedený pozemek byl získán do vlastnictví města.
ODŮVODNĚNÍ:
OMM: Dle umístění geodetické značky na hranici pozemků p. p. č. 673/1 a p. p. č. 673/8 (pozemek, který p. C. zůstává ve
vlastnictví) je pravděpodobné, že vlastníci pozemků p. p. č. 833/2, 833/3, 833/4 a 833/5 v k. ú. Vrchoviny nerespektují hranici
pozemku p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a proto je třeba tuto hranici ověřit jejím vytýčením.
PROJEDNÁNÍ:
Radní se seznámili se situací na místě a souhlasili s tím, aby došlo k zaměření hranice pozemku, který město zakoupilo, a to
v linii podél soukromých pozemků č. 833/2, 833/3, 833/4 a 833/5 v k. ú. Vrchoviny. Zaměření bude provedeno za účelem
získání informace o přesném umístění oplocení na městském pozemku a o případném využívání části pozemku vlastníky
sousedních nemovitostí.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 291- 12323/14,
(uložen úkol číslo 18491).
RM ukládá OMM zajistit vytýčení hranice pozemku p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují s pozemky p. p. č. 833/2, č.
833/3, č. 833/4 a č. 833/5 v k. ú. Vrchoviny.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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OMM

3.1 Opětovná žádost obce Chlístov o řešení havarijního stavu komunikace mezi obcemi Spy a Chlístov
IDENTIFIKACE: Obec Chlístov jménem svých občanů opětovně žádá o řešení havarijního stavu komunikace ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují mezi obcemi Spy a Chlístov. Oprava komunikace byla vždy ze strany vlastníka řešena pouze
"zalepením" některých výtluků, což vydrželo jen několik měsíců. Denně zde projíždí spousta autobusů a je zde často vedena i
objížďka na Nové Město nad Metují nebo na Dobrušku. Žádost obce Chlístov - viz příloha č. RM 291 - 3/1.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost obce Chlístov a nalézt řešení opravy havarijního stavu komunikace.
ODŮVODNĚNÍ:
Stanovisko OMM: Vedoucí OŽP společně s OMM prověřují jakékoliv finanční možnosti, které by přinesly peníze na
rekonstrukci této komunikace. Problém je v tom, že ve Fondu dopravní infrastruktury nejsou dosažitelné peníze na úpravy
místních komunikací, na kterých je vyznačen pruh pro cyklisty. Mj. proto město vstoupilo do Asociace měst pro cyklisty, což je
uskupení, které chce prosadit, aby stát na takovéto projekty pamatoval. Rovněž čekáme na další výzvy MAS Pohoda
venkova, zda by nebylo možné sehnat nějaké finance tam. Prozatím nemáme připraven žádný projekt na rekonstrukci této
komunikace, proto do RM a následně do ZM předložíme ke schválení novou položku rozpočtu 2014 – zpracování PD na
rekonstrukci komunikace v ul. Chlístovská, abychom byli připraveni podat žádost v případě, že bude vhodný dotační titul
vypsán.
Stanovisko TS: Chlístovská ulice je rozbitá a plná výtluků. Povrch vozovky není klasický asfaltový koberec, ale asfaltovou
emulzí stříkaný štěrk. Tato technologie se používala v 70. letech minulého století, ale pro dnešní provoz je nedostačující,
protože původní asfaltové pojivo už kamenivo neudrží pohromadě, cesta se rozpadá. Námi prováděné opravy spočívají
pouze ve vyčištění výtluků nebo krajnice, doplnění asfaltové směsi a zaválcování. Celá tato komunikace (v délce 2 300 m) by
potřebovala kompletní rekonstrukci. Pro informaci uvádíme cenu 1 t živičné směsi nakupované v obalovně v Červeném
Kostelci, která je 2.135 Kč. V posledních 3 letech bylo nakoupeno níže uvedené množství: rok 2011 = 12 t = 25.620 Kč, rok
2012 = 10,7 t = 22.845 Kč, rok 2013 = 13,8 t = 29.463 Kč.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12324/14,
(uložen úkol číslo 18492).
RM bere na vědomí žádost obce Chlístov a konstatuje, že za současného stavu a objemu financí v rozpočtu města, není
město schopno zabezpečit zásadní rekonstrukci uvedené komunikace, tzn., že i nadále budou probíhat opravy prováděné v
rámci činnosti TS města.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Opakovaná žádost o opravu komunikace na p. p. č. 2288
IDENTIFIKACE: Paní Z. Z. st. opakovaně žádá jak za MUDr. H. M., tak i za spolumajitele domu č. p. 382, o opravu
nebezpečné účelové komunikace na p. p. č. 2288. Proběhl výjezd radních na místo.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost
paní Z. Z. st. + uložit OMM ve spolupráci s TS zařadit opravu komunikace na p. p. č. 2288 do Plánu investic na rok 2014.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM: Oprava dle vyjádření TS je již neefektivní, doporučujeme celou plochu účelové
komunikace vydláždit, což představuje náklad cca 110 - 150 tis. Kč, vzhledem k výši potřebných financí a vzhledem k tomu,
že se jedná o účelovou komunikaci využívanou jen vlastníky č. p. 134 a 382, tak OMM navrhuje prodat pozemky p. p. č. 2288
(ostatní komunikace) a p. p. č. 304/2 (zahrada) nejvyšší nabídce.
Stanovisko TS: Jediná možnost jak opravit výtluky a nerovnosti na této komunikaci je vyčištění výtluků, odstranění volných
kamenů a zaválcování asfaltové směsi. Stále to bude je provizorní oprava, mělo by se ale uvažovat o zadláždění tohoto
průchodu zámkovou dlažbou, jako je to u vedlejšího domu. Místo bude navštíveno při výjezdní RM.
PROJEDNÁNÍ: Radní
se shodli na tom, že za současné situace by bylo pro město nejlépe zmiňovanou komunikaci prodat a rovněž prodat i
zahradu, kterou zde město vlastní. V tomto smyslu byl uložen úkol - připravit návrh zveřejnění záměru prodeje a předložit ho
do RM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12325/14,
(uložen úkol číslo 18493).
RM bere na vědomí žádost paní Z. Z. st. a dalších spolumajitelů č. p. 382 a ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. p. č. 2288 (ostatní komunikace) a p. p. č. 304/2 (zahrada).
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují – Vrchoviny
IDENTIFIKACE: OMM obdržel od provozovatele Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě smluvního vztahu Provozní smlouvy ze dne 01.09.2012 za hodnocené období ode dne 01.01.2013 do dne 31.12.2013 Roční zprávu o
provozování kanalizace ve Vrchovinách. Součástí zprávy je velké množství příloh v elektronické podobě, přílohy jsou pro
případné zájemce založeny na OMM (ORM). Obsahem příloh jsou Finanční nástroje 2013, Celkové vyúčtování 2013,
Vrchoviny 2012 - vzor smlouva, Vrchoviny smlouvy (o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací).
K ROZHODNUTÍ: Na vědomí RM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 291- 12326/14
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 291 - 3/3 Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny, vydanou dne 21.03.2014 smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
RM 291 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost provozovatele prodejny STODOLA - farmářské potraviny
IDENTIFIKACE: Na město byla doručena e-mailová žádost provozovatele prodejny STODOLA - farmářské potraviny, Ing.
Michala Valeského, o zachování sjezdu (natrvalo), který byl zřízen jako dočasný po dobu stavby "Rajská zahrada". Návštěva
dotčeného místa byla zařazena do výjezdu RM dne 31.03.2014.
K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: ARCH: Nesouhlasí, aby zde byl sjezd zřízen natrvalo, místo chce uvést do původního stavu a vysadit strom
na místo vykáceného. ORM: Souhlasí se zřízením stálého sjezdu, s tím že bude stavebně upraven na šířku max. 3 m a v
souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve
znění pozdějších předpisů, a pozemek p. č. 217 bude zaplocen plotem z masivních dřevěných prken s bránou na hranici s
chodníkem. ORM doporučuje RM nechat projednat uvedenou žádost v regenerační komisi.
PROJEDNÁNÍ: Po prohlídce
situace na místě a vyslechnutí argumentů žadatele a zástupců odborných útvarů MěÚ, radní rozhodli, že je třeba předložit
upřesnění záměru, proč chtějí žadatelé zachování dočasného sjezdu k č. p. 73, když v současnosti ve vjezdu pouze parkují 2
auta, což nepovažuje město za dostatečný důvod k zachování vjezdu. Vjezdy jsou budovány a povolovány pro přístup na
dvůr k nemovitosti a nikoliv pouze k odstavování vozidel. Toto písemné zdůvodnění by proto mělo být spolupodepsáno jak
žadatelem, tak i majitelem nemovitosti, protože plná moc se týká pouze žádosti o zachování vjezdu za účelem parkování
vozidel obyvatel a nájemce domu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 291- 12327/14,
(uložen úkol číslo 18494).
RM ukládá OMM, aby vyzval žadatele Ing. Michala Valeského, provozovatele prodejny STODOLA - farmářské potraviny a
zároveň i vlastníka nemovitosti, pí V. N. o předložení společného písemného zdůvodnění - upřesnění záměru, proč chtějí
zachování dočasného sjezdu k č. p. 73 v ul. Komenského, Nové Město nad Metují.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Příkazní smlouva na činnost TDI na akce „Dodávka podzemních kontejnerových nádob..." a "Stavební
úpravy nadzemních kontejnerových stání“
IDENTIFIKACE: ORM poptalo několik uchazečů na činnost technického dozoru investora (TDI) v celém průběhu realizace
akcí: „Dodávka podzemních kontejnerových nádob a s tím související stavební práce“ a „Stavební úpravy nadzemních
kontejnerových stání“. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nabídku s nejnižší cenou podal uchazeč p. Tomáš
Valenta, Stanislava Opočenského 91, 550 01 Broumov. ORM předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu mezi městem a
vítězným uchazečem.
K ROZHODNUTÍ: Schválit příkazní smlouvu.
ODŮVODNĚNÍ: Činnost TDI bude financována z
dotace na projekt „Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená města".
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 291- 12328/14,
(uložen úkol číslo 18495).
RM schvaluje příkazní smlouvu na činnost technického dozoru investora v celém průběhu realizace akcí: „Dodávka
podzemních kontejnerových nádob a s tím související stavební práce“ a „Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání“,
a to mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Tomášem Javůrkem, Drtinova 263/11, 503 11 Hradec Králové - Svobodné
Dvory, za nabídkovou cenu 53.000 Kč (není plátce DPH) za obě akce (činnost TDI na akci „Dodávka podzemních
kontejnerových nádob a s tím související stavební práce“ - 24.500 Kč a činnost TDI na akci „Stavební úpravy nadzemních
kontejnerových stání“ - 28.500 Kč). RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Podání žádosti o dotaci na "Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují"
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zateplení a výměna
oken ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují"do LX. Výzvy v rámci OPŽP, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, 3.2.1. Realizace úspor energie. Tato výzva byla vyhlášena v těchto jarních
měsících, vzhledem k tomu, že město v rozpočtu 2014 počítalo s financemi na výměnu oken na "ZŠ Komenského" a má v
rozpočtu 1,5 mil. Kč, tak by bylo dobré, kdyby podáním žádosti o dotaci město získalo finance, jak na výměnu oken, tak i na
zateplení. Dotace z uvedeného programu činí 90% z uznatelných nákladů, žádosti se podávají do dne 30.04.2014. Náklady
spojené s podáním žádosti - aktualizace energetického auditu cca 50 tis. Kč, zpracování žádosti - 30 tis. Kč. Odhad nákladů
na realizaci - výměna oken a zateplení "ZŠ Komenského" - cca 7-8 mil. Kč.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválení
podání žádosti o dotaci.
ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádosti je šibeniční, tak auditor již začal
zpracovávat energetický audit a dne 26.03.2014 nám předložil předběžné výpočty, ve kterých mu vyšel závěr, že aby budova
školy splnila hodnoty z energetického auditu a také, abychom mohli žádat o dotaci, tak se nevyhneme tomu, že u "ZŠ
Komenského" bude muset být zateplena i přední stěna do ulice Komenského. Splnit opatření energetického auditu do konce
roku 2016 nám též ukládá rozhodnutí Státní energetické inspekce. Fasádní ozdobné prvky by se zachovaly a kopie původní
fasádní výzdoby by byla provedena z polystyrénových prvků. S památkovou péčí to bylo zkonzultováno a byla s nimi
provedena i obhlídka ZŠ v Rychnově nad Kněžnou, kde zateplení a obnova původní fasády byla provedena stejným
způsobem. Státní památková péče se zateplením přední stěny "ZŠ Komenského" nakonec souhlasila. Přímo na jednání RM
dne 31.03.2014 bude předložen i předběžný propočet celkových nákladů, uznatelných nákladů a výše dotace (v současné
době rozpočty nejsou k dispozici, PD se teprve bude nechávat zpracovávat, o propočet byl požádán projektant).
PROJEDNÁNÍ: MST - jedná se o to, že zateplení by muselo být z přední strany (do ul. Komenského) provedeno fakticky
lepením polystyrénu na fasádu. S tím radní ani odborné útvary nesouhlasí. Proběhla diskuse, ve které zazněly informace o
povinnostech zateplení veřejných budov, o energetických auditech, atd. Dále zazněly informace o předpokládaných
nákladech, způsobu financování, atd. Radní se nakonec přiklonili k názoru, že žádáno o dotaci nebude a bude provedena
plánovaná výměna oken. Pan J. Hladík upozornil, že z takovýchto budov jistě není např. zateplen objekt MŠ v Krčíně. (Bylo
přislíbeno to prověřit, zda i zde to bude třeba).
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 291- 12329/14,
(uložen úkol číslo 18496).
RM doporučuje ZM neschválit podání žádosti o dotaci na projekt "Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského, Nové Město
nad Metují" do LX. Výzvy v rámci OPŽP, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry, 3.2.1. Realizace úspor energie.
RM 291 Doporučuje ZM nesouhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Podání žádosti o dotaci - Stabilizace skalní stěny pod MMUZ v Novém Městě nad Metují
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Stabilizace skalní stěny
pod MMUZ v Novém Městě nad Metují" do LVIII. Výzvy v rámci OPŽP, Oblast podpory 6.6. Dotace činí min. 60% a max. 90%
z uznatelných nákladů, žádosti se podávají ode dne 05.03.2014 do dne 15.04.2014. V rozpočtu máme na tuto akci schváleny
finance ve výši 600.000 Kč, s tím, že se předpokládala dotace z Programu regenerace, která by činila cca 50 - 60 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že po odevzdání projektu na sanaci této části skal, z něj vyplynulo, že se nejedná o obnovu, kterou
podporuje Program regenerace, ale spíše o zajištění podloží MMUZ a části městských hradeb, při kterém vzniknou opěrné
pilíře, je vhodnější a také výhodnější požádat o dotaci do výše uvedeného programu OPŽP. Projektové rozpočtové náklady
na realizaci uvedené stavby činí 677.500 Kč vč. DPH.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválení podání žádosti o
dotaci.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 291- 12330/14,
(uložen úkol číslo 18497).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt "Stabilizace skalní stěny pod MMUZ v Novém Městě nad
Metují"do LVIII. Výzvy v rámci OPŽP, Oblast podpory 6.6.
RM 291 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 VŘ - Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova Spy
IDENTIFIKACE: Dne 20.03.2014 se uskutečnilo otevírání obálek a dne 24.03.2014 posouzení a hodnocení nabídek na akci
"Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova Spy". Ve všech nabídkách chyběly požadované doklady a v zadávací
dokumentaci bylo uvedeno, že pokud uchazeč nesplní požadovanou kvalifikaci, tak bude z hodnocení vyřazen. Dále se v
průběhu zadávacího řízení objevily technické nesrovnalosti. Na základě těchto skutečností doporučuje hodnotící komise tuto
veřejnou soutěž zrušit.
K ROZHODNUTÍ: Odsouhlasit zrušení VŘ Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova Spy a
uložit neprodleně vypsat znovu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 291- 12331/14,
(uložen úkol číslo 18498).
RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na akci "Posviťme si na cestu - LED VO v ul. Kosařova Spy“. RM ukládá ORM
vypsat neprodleně toto zadávací řízení znovu.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 VŘ - Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání
IDENTIFIKACE: Dne 20.03.2014 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 24.03.2014 první jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání". Dne 25.03.2014 byli
uchazeči vyzváni k vysvětlení podaných nabídek. Dne 27.03.2014 se konalo druhé jednání komise pro hodnocení nabídek,
na základě tohoto jednání předkládá hodnotící komise RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit zadání zakázky, schválit SOD.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 291- 12332/14,
(uložen úkol číslo 18499).
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání" firmě STAVITELSTVÍ EU s. r. o.,
Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, za nabídkovou cenu 595.695 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVITELSTVÍ EU s. r. o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk, ve znění
přílohy č. RM 291 - 3/9. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. V případě nezájmu ze strany firmy na prvním místě RM
souhlasí se zadáním zakázky firmě na druhém místě, a to firmě STAVIBET s. r. o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za
nabídkovou cenu 640.510 Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy o dílo.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Žádost o finanční podporu na „Přístavbu tělocvičny ZŠ Komenského“
IDENTIFIKACE: OMM zpracovalo propagační materiál na stavbu „Přístavba tělocvičny ZŠ Komenského“ a k tomu připravilo
průvodní dopis, ve kterém žádá o finanční podporu této stavby. Tento materiál by byl rozeslán, lépe osobně rozvezen, na
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací) a případně další instituce, na
kterých by se jevila možnost k získání financí na výstavbu tělocvičny. OMM žádá RM a následně ZM o schválení kroků
vedoucích k sehnání potřebných financí na výstavbu nové tělocvičny u "ZŠ Komenského".
K ROZHODNUTÍ: Doporučit
ZM souhlasit s tím, aby město podnikalo kroky, které by vedly k možnosti získat finanční prostředky na realizaci stavby
"Přístavba tělocvičny ZŠ Komenského“.
PROJEDNÁNÍ: ST - mohou to být zase finance, které v současné době nemáme
schválené - projednat by to měla RM i ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 291- 12333/14,
(uložen úkol číslo 18500).
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby město podnikalo takové kroky, které by vedly k možnosti získat finanční prostředky na
realizaci stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ Komenského“. RM doporučuje ZM souhlasit s propagačním materiálem na stavbu
„Přístavba tělocvičny ZŠ Komenského“ a se žádostí o finanční podporu ve znění přílohy č. RM 291 - 3/10.
RM 291 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.11 Veřejné osvětlení v ul. Kasárenská
IDENTIFIKACE: PVO 181 uložila TS předložit do RM ve spolupráci s OMM návrh k zařazení akce VO Kasárenská do
zásobníku investic s tím, že bude předložen i odhad finančních nákladů. Návrh na VO v ul. Kasárenská: Varianta 1: umístění
vpravo podél komunikace ve směru dolů – návrh TS je 6 světelných bodů na nízkých stožárech (6 m výšky, typ sadovka).
Odhad nákladů včetně projektu 300.000 Kč. Varianta 2: umístění vlevo podél komunikace směrem dolů – vzniknou další
náklady na rekonstrukci stávajícího chodníku, zpětné osazení původních betonových desek – doplnění v místech, kde jsou
desky propadlé cca 200.000 Kč. Odhadovaná celková cena vč. osvětlení v této variantě je 500.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ:
Uložit OMM zařadit akci VO v ul. Kasárenská do zásobníku investičních akcí města.
PROJEDNÁNÍ: MST - chtěla by to
podpořit - najednou by se nám zde měly otevřít rozsáhlé plochy veřejného prostranství - je pro otevření celého prostranství
pro veřejnost - je to její názor - ale samozřejmě až po plánované letošní demolici objektů v areálu.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 291- 12334/14,
(uložen úkol číslo 18501).
RM ukládá OMM zařadit realizaci VO v ul. Kasárenská do zásobníku investičních akcí města a dále ukládá OMM zařadit tuto
akci do návrhu rozpočtu na rok 2015.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Dopravní značení v ul. Gen. Klapálka, které omezí parkování kamionů
IDENTIFIKACE: RM 288 uložila OMM prověřit možnost úpravy dopravního značení (dále jen DZ) v této ulici, konkrétně v
prostoru autobusové zastávky „Ammann- most“, a to na té straně, kde je umístěna krytá zastávka. Je třeba zvážit a
projednat, zda by sem bylo možno umístit DZ zákaz zastavení nebo stání, aby bylo zamezeno odstavování kamiónů na této
straně komunikace. Bylo provedeno místní šetření za účasti zástupce DI Náchod a ORM. Na místě bylo navrženo následující
řešení. Před dotčenou zastávkou umístit svislé dopravní značení B28 zákaz zastavení a dále prostor zastávky na komunikaci
označit vodorovným dopravním značením V11a zastávka autobusu. Další kus svislého dopravního značení č. B28 Zákaz
zastavení je doporučeno umístit za křižovatku ulic Gen. Klapálka a 28. října. Křižovatka totiž platnost dopravního značení
ruší. Vzhledem k tomu, že je užívána i protější strana zastávky, doporučuje DI umísit zákaz zastavení i na druhé straně před
prostorem zastávky, který není nijak označen. Tím se však výrazně omezí parkování pro kamiony v tomto úseku. Odhadnuté
náklady na realizaci uvedeného DZ činí cca 8-10 tis. Kč vč. DPH.
K ROZHODNUTÍ: Uložit OMM zajistit realizaci DZ
omezující parkování kamionů v ul. Gen Klapálka.
ODŮVODNĚNÍ: Pokud bude schválena realizace, tak financování bude
zajištěno z org. 1501 dopravní značení. ORM po konzultaci s vedením města navrhuje do usnesení schválení realizace jen
svislého DZ na pravé straně ve směru k firmě Nutricia Deva, a. s.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse radních se týkala navržených
úprav a předpokládaných dopadů navrhovaného DZ.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 291- 12335/14,
(uložen úkol číslo 18502).
RM ukládá OMM zajistit realizaci DZ - B28 zákaz zastavení v ul. Gen. Klapálka za mostem u Ammannu a B28 Zákaz
zastavení za křižovatku ul. Gen. Klapálka a 28. října.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 26.5.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

3.13 Povrch tenisového hřiště ve Vrchovinách - zápis OV Vrchoviny č. 3/2013 ze dne 17.12.2013
IDENTIFIKACE: RM 289 v bodě 3/8 přijala toto usnesení: "RM ukládá OMM zařadit návštěvu tenisového hřiště ve
Vrchovinách do jarního výjezdu RM, po kterém pak budou zadány případné další úkoly." Místo bylo navštíveno v rámci
výjezdu RM. Nejlevnější úprava je položení asfaltového koberce navrch, na ten stávající. Odhad ceny je 544.000 Kč.
K
ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: Plocha hřiště 17x32 = 544 m2 x 1.000 Kč/m2 = 544 tis. Kč; tj.
cena za nový asfaltový koberec.
PROJEDNÁNÍ: Po návštěvě hřiště radní diskutovali o stavu jeho povrchu, možnostech
jeho opravy, o financích a o tom, jestli toto je zásadní investiční priorita i v kontextu současných potřeb města a jeho částí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 291- 12336/14,
(uložen úkol číslo 18503).
RM ukládá OMM zařadit obnovu povrchu tenisového hřiště ve Vrchovinách do zásobníku investičních akcí města. RM dále
ukládá OMM prověřit, zda by existovalo řešení zarovnání a vyhlazení stávajícího povrchu např. speciálním nátěrem, apod.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Ochranné zábradlí v ulici T. G. Masaryka - připomínka občana - dotaz Ing. L. Hovorky
IDENTIFIKACE: RM 289 v bodě 3/2 přijala toto usnesení: "RM bere na vědomí zjištěné informace k možnosti umístění
ochranného zábradlí v ulici T. G. Masaryka a ukládá OMM zařadit návštěvu dané lokality při jarním výjezdu RM, po kterém
pak budou zadány další případné úkoly." Místo bylo navštíveno v rámci výjezdu RM 291.
K ROZHODNUTÍ: Stanovit další
postup.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM: Doporučujeme opravu chodníku v celé délce šířce a délce, na opravu nechat
zpracovat projektovou dokumentaci. Akci zařadit do zásobníku investičních akcí, příp. navrhnout do rozpočtu města na rok
2015. V případě, že by se v letošním roce ušetřily finanční prostředky, navrhujeme zpracovat PD ještě v letošním roce. Toto
doporučujeme z důvodu bezpečnosti chodců, prochází zde velmi frekventovaná doprava.
Místo by bylo vhodné navštívit při výjezdu RM a poté stanovit úkoly pro OMM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 291- 12337/14,
(uložen úkol číslo 18504).
RM bere na vědomí, že se jedná o problematické místo a také o to, že v tomto místě nelze umístit zábradlí, neboť by šířka
chodníku neodpovídala normovým hodnotám. Jediným řešením vedoucím ke zvýšení bezpečnosti chodců tak je oprava
chodníku a zvednutí obrubníku. RM ukládá OMM zařadit do zásobníku investičních akcí stavební úpravy části chodníku v ul.
T. G. Masaryka, od vjezdu do ul. Družstevní až po výjezd z ul. Družstevní.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Žádost o grant z programu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“
IDENTIFIKACE: Nově zařazený bod až přímo do jednání RM. Společnost ŠKODA AUTO a. s. na konci února vyhlásila 7
regionálních grantových programů v celkové hodnotě 4.550.000 Kč. Jedním z vyhlášených programů je „Za každé prodané
auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“. OMM žádá RM o podporu a schválení podání žádosti o grant na projekt: Obnova
stromořadí v ul. Smetanova v Novém Městě nad Metují. Jednalo by se o obnovu stromořadí v celé ulici. Stávající sakury,
které zde byly vysazeny před více jak 50 lety by byly nahrazeny novými stromky, opět sakurami. Vykáceno by bylo celkem 25
ks sakur a vysazeno by bylo 35 ks. Termín podání žádostí o grant je do dne 31.03.2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
podání žádosti o grant do ŠKODA AUTO a. s., souhlasit s pokácením 25 ks třešně pilovité - Kanzan (Cerasus serrulata
„Kanzan“).
PROJEDNÁNÍ: Komentář podala vedoucí ORM. Ing. Hovorka - jaký je podíl dotace? ORM - max. výše dotace
je 120 tis. Kč, ostatní je v režii TS. O stromy bychom mohli žádat zase na podzim. Ing. Prouza - vážně stojí pokácení jednoho
stromu 2.320 Kč bez DPH? ORM - to uvedl p. Trojan.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 291- 12338/14,
(uložen úkol číslo 18505).
RM souhlasí s podáním žádosti do Společnosti ŠKODA AUTO a. s. o grant z programu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR
jeden zasazený strom“ na projekt „Obnova stromořadí v ul. Smetanova v Novém Městě nad Metují“. RM v případě získání
grantu ze ŠKODA AUTO a. s. souhlasí s kácením 25 ks třešně pilovité - Kanzan (Cerasus serrulata „Kanzan“), 17 ks na p. p.
č. 2049/1 k. ú. Nové Město nad Metují a 8 ks na p. p. č. 435/4 k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 30.9.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Oplocení areálu bývalých kasáren
IDENTIFIKACE: Jako bod č. 8 výjezdu RM byl zařazen "areál kasáren", konkrétně šlo o zabezpečení proti nepořádku.
PROJEDNÁNÍ: MST - po provedení letošní plánované demolice objektů vznikne nový otevřený veřejný prostor - je pro to, aby
byl volně přístupný. Měli bychom ale vyzvat učiliště, aby pak na to reagovalo i lepší údržbou svých pozemků a objektů. ST souhlasí, až se provedou zbývající plánované demolice, tak otevřeme areál a budeme jednat s učilištěm o nějaké
součinnosti. ST informoval RM o možných budoucích majetkoprávních přesunech, které se budou týkat nemovitostí
užívaných učilištěm. Radní se shodli na tom, že po provedení demolic se celý areál otevře a nic se oplocovat nebude.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 291- 12339/14,
(uložen úkol číslo 18506).
RM ukládá OMM ponechat po demolici objektů v areálu bývalých kasáren tento areál bez oplocení - jako otevřený a přístupný
veškeré veřejnosti.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.10.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.17 Podnět J. Hladíka - žádost o umístění plůtku u MMUZ
IDENTIFIKACE: Pan Hladík - v ulici Na Zadomí u MMUZ je zahrádka ve tvaru trojúhelníku, která patří k MMUZ - v loňském
roce tam byly vysázeny rododendrony - ale stalo se to asi místem pro venčení psů. ARCH proto namaloval plůtek - předal to
p. Trojanovi. TS zatím nic neučinily, protože by to chtěly odsouhlasit v RM, nebylo to v plánu.
VYSVĚTLENÍ: Jiří Hladík,
radní - Rada města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 291- 12340/14,
(uložen úkol číslo 18507).
RM ukládá TS realizovat dle návrhu ARCH plot na východním Zadomí u MMUZ. Akce bude provedena v rámci činnosti i
rozpočtu TS.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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OMM

4.1 Zápis č. 101 bytové komise ze dne 12.03.2014
(Int.: OMM/OSN/178)
IDENTIFIKACE: Zápis č. 101 bytové komise ze dne 12.03.2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí a schválit.
ODŮVODNĚNÍ: Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12341/14
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 101 bytové komise ze dne 12.03.2014, ve znění přílohy č. RM 291 - 4/1.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Ukončení smluv - areálu kasárna
(Int.: OMM/OSN/179)
IDENTIFIKACE: Jedná se o návrh na ukončení smlouvy o nájmu skladu v objektu na st. p. č. 2203 (nájemce ÚSOVSKO
FOOD a. s., výpovědní lhůta 1 měsíc) a ukončení smlouvy o výpůjčce objektu č. 17 (vypůjčitel Místní skupina vodní
záchranné služby ČČK, výpovědní lhůta 2 měsíce). Ukončení výše uvedených smluv souvisí s připravovanou demolicí
objektů v areálu bývalých kasáren.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s ukončením (výpovědí) smlouvy o nájmu skladu v
objektu na st. p. č. 2203 (nájemce ÚSOVSKO FOOD a. s.) a s ukončením (výpovědí) smlouvy o výpůjčce objektu č. 17
(vypůjčitel Místní skupina vodní záchranné služby ČČK).
ODŮVODNĚNÍ: Po dohodě s vedoucí oddělení rozvoje města,
doporučuje OSN vypovědět smlouvy na objekty v areálu bývalých kasáren z důvodu zajištění hladkého průběhu demolice
objektů.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12342/14,
(uložen úkol číslo 18508).
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu skladu v objektu na st. p. č. 2203 (nájemce ÚSOVSKO FOOD a. s.) a s
ukončením smlouvy o výpůjčce objektu č. 17 (vypůjčitel Místní skupina vodní záchranné služby ČČK) a ukládá OSN odeslat
výpovědi uživatelům objektů, dle platných smluvních podmínek.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Informace radním - chráněné bydlení
(Int.: OMM/OSN/180)
IDENTIFIKACE: Chráněné bydlení v Novém Městě nad Metují vzniklé v objektech č. p. 292, ul. Havlíčkova a č. p. 313, ul.
Rašínova.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o Chráněném bydlení v Novém Městě nad Metují vzniklé v
objektech č. p. 292, ul. Havlíčkova a č. p. 313, ul. Rašínova.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě dotazů radních při minulém
zasedání RM uvádí OSN prezentaci rekonstruovaných bytových jednotek.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení
OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 291- 12343/14
RM bere na vědomí informace o Chráněném bydlení v Novém Městě nad Metují vzniklé v objektech č. p. 292, ul. Havlíčkova
a č. p. 313, ul. Rašínova.
RM 291 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Informace radním - odstranění vlhkosti zdiva - "ZŠ Krčín"
(Int.: OMM/OSN/181)
IDENTIFIKACE: Informace o rozsahu provedení sanace zdiva v objektu tělocvičny "ZŠ Krčín" a předpokládaných
nákladech.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o rozsahu provedení sanace zdiva v objektu tělocvičny "ZŠ
Krčín" v rámci plnění plánu oprav pro rok 2014.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě podnětu radních z minulého zasedání
předkládá OSN informace o provedení sanace zdiva objektu "ZŠ Krčín". Sanace bude provedena v rozsahu uvedeném v
příloze (pouze zdivo sousedící s komunikací). Vzhledem ke zkušenostem z realizace minulého roku a plánované částce v
plánu oprav (120 tis. Kč) se domníváme, že sanace zdiva bude letos kompletně dokončeno. Po vizuální prohlídce bylo dále
zjištěno, že je třeba se v budoucnu věnovat nucenému odvětrání prostoru tělocvičny.
PROJEDNÁNÍ: Paní Petruželková proč se nakonec nebude podřezávat ta druhá stěna, když se říkalo, že bude? OSN - odpověděl, že se ukázalo, že v této
stěně problémy nejsou. V tuto chvíli jsou problémy s plísní právě v té stěně, která je blíže k chodníku - na špaletách jsou
plísně často - je potřeba se zamyslet nad odvětráváním tělocvičny - plíseň se tvoří i v horních místech tělocvičny. Na další
dotazy bylo vysvětleno, jak se u takovýchto akcí postupuje, tzn., jak vznikají požadavky a jak jsou posuzovány a zařazovány.
Pan Horvat uvedl, že by vše mělo být po této akci v pořádku.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 291- 12344/14
RM bere na vědomí informace o rozsahu provedení sanace zdiva v objektu tělocvičny "ZŠ Krčín" v rámci plnění plánu oprav
pro rok 2014.
RM 291 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Informace o snížení dlužné částky
(Int.: OMM/OSN/182)
IDENTIFIKACE: Informace o vývoji dluhu (snížení) v nebytovém prostoru č. p. 391, ul. T. G. Masaryka. Nájemce p. Pavel
Kleprlík, dluh vznikl v roce 2009. Výše dluhu 24.942,7 Kč (2.257,4 Kč - nájemné, 22.685,31 Kč - služby a energie). Nájem
ukončen v roce 2009. Jedná se o snížení dlužné částky o 14.800 Kč, zbývající dlužná částka 10.142,7 Kč.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informace o vývoji dluhu ve výši 24.942,7Kč, který vznikl v roce 2009, jako neuhrazené
nájemné a služby spojené s užíváním nebytového prostoru č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, nájemcem p. Pavlem Kleprlíkem.
Jedná se o snížení dlužné částky o 14.800 Kč.
ODŮVODNĚNÍ: Vzniklý dluh na nájemném a službách spojených s
užíváním nebytového prostoru byl snížen o částku 14.800 Kč, a to formou poskytnutí tiskařských služeb pro odbor správy
úřadu (dále jen "OSÚ). Ve výše uvedené částce bylo ze strany dlužníka dodáno 1000 ks pexesa s motivy Nového Města nad
Metují. S p. Kleprlíkem je ze strany OSÚ dále jednáno o dalších možnostech umoření dluhu.
PROJEDNÁNÍ: Komentář
podal vedoucí OSN - nechal radním kolovat vzorek navržené spolupráce, jak by p. Kleprlík mohl městu splácet zbytek dlužné
částky. Jednalo se o zarámovaný obrázek s kresbami objektů ve městě. Ing. Hovorka - bude mít pro to město využití? TAJ ano, jako dary při ocenění a návštěvách.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 291- 12345/14
RM bere na vědomí informace o snížení dluhu, který vznikl v roce 2009, jako neuhrazené nájemné a služby spojené s
užíváním nebytového prostoru č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, nájemcem p. Pavlem Kleprlíkem a ukládá OSN dále hledat
možnosti úplného umoření dlužné částky.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v Komenského ulici č. p. 17
(Int.: OSV/OSN/183)
IDENTIFIKACE: V souvislosti s novým občanským zákoníkem byla předložena RM aktualizovaná pravidla pro přidělování
bytů zvláštního určení v Komenského 17.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit/nesouhlasit s přijetím aktualizovaných pravidel pro
přidělování bytů zvláštního určení.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 291- 12346/14
RM souhlasí s přijetím aktualizovaných Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Komenského ulici č. p. 17.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.7 Žádost o udělení výjimky ze Zásad pro zakázky
(Int.: OMM/OSN/184)
IDENTIFIKACE: OSN žádá RM o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o
provedení opravy přípojky kanalizace bytového domu č. p. 465, ul. Zborovská. Přípojka se neustále ucpávala, OSN ji nechala
na tomto základě prohlídnout kamerou. Byl zjištěn poškozený úsek a zadána oprava p. Nyklíčkovi, Rašínova 444, Nové
Město nad Metují, IČO: 10486267, cena byla dohodnuta v limitu, který povoluje zakázku zadat bez výběrového řízení (20 tis.
Kč bez DPH). Po otevření výkopu bylo nyní zjištěno, že se jedná nejen o poškozené místo, ale trasa kanalizace je provedena
"proti spádu". V této chvíli se musí rozšířit rozsah výkopových prací, nového potrubí a nyní ještě není jasné, jestli nebude
muset být proveden zásah do místní komunikace. V podstatě se jedná o havarijní stav.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s
udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na provedení opravy přípojky kanalizace
bytového domu č. p. 465, ul. Zborovská.
ODŮVODNĚNÍ: OSN žádá RM o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu nutnosti okamžitého zásahu na opravu. V podstatě se jedná o havarijní stav.
PROJEDNÁNÍ: Radní se dotazovali, kdo a kdy provedl kanalizaci špatně. OSN - vysvětleno, že jde o původní kanalizaci a
byly vysvětleny i souvislosti se zrušením septiku, atd.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 291- 12347/14
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na provedení opravy přípojky
kanalizace bytového domu č. p. 465, ul. Zborovská, kterou provádí p. Nyklíček Rudolf, Rašínova 444, Nové Město nad Metují,
IČO: 10486267, a to z důvodu nutnosti okamžitého řešení situace a havarijního stavu.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

17:30

V

OSKS

5.1 Funkční období ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"
IDENTIFIKACE: V souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel vyhlásit v termínu do 30.04.2014 konkurs na
místo ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" nebo po tomto datu prodloužit dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitelky školy
o 6 let.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky "ZŠ a MŠ Krčín" nebo o prodloužení
pracovního poměru na dobu určitou ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o 6 let.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Ředitelka je ve
funkci 5 let a svou práci zvládá velmi dobře. Doporučujeme konkurs nevyhlašovat a v květnu prodloužit pracovní poměr
ředitelky školy o 6 let.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12348/14
RM se seznámila s možností vyhlásit v termínu do dne 30.04.2014 konkurs na místo ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Krčín. RM rozhodla, že konkurs vyhlašovat nebude.
RM 291 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Úspěchy žáků "ZŠ Malecí" ve fotografických soutěžích
IDENTIFIKACE: Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje RM o vynikajících úspěších žáků školy v mezinárodních fotografických
soutěžích. 3 žáci školy se umístili mezi 10 vyhodnocenými v mezinárodní fotografické soutěži "Svět bez válek a násilí" na
téma "Práva dětí" - Řecko. Další 3 žáci získali 2. místo a čestné uznání v mezinárodní soutěži "Photography Competetion
Egypt". V soutěži "Visual Arts Contest-cum-Exhibition of Hong Kong Photography 2013", kterou pořádalo hongkongské
ministerstvo školství a do které bylo zasláno více jak 2.800 fotografií ze 41 zemí, se mezi 50 nejlepšími autory umístili a
skleněnou trofej získali 2 žáci školy, 4 další získali čestné uznání pro 250 vybraných autorů.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit
se s úspěchy žáků "ZŠ Malecí" v mezinárodních fotografických soutěžích.
PROJEDNÁNÍ: Paní Petruželková navrhla, aby
žáci byli pozváni do DP a poděkovalo se jim. OŠKS - někteří žáci jsou už starší a školu opustili - dohodne se s paní ředitelkou
a ty děti, které jsou ve škole, pozveme. Paní Petruželková - dostanou nějaké dárky? OŠKS - budou pozváni na schůzku s
vedením města a dárky tam dostanou.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a
sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12349/14
RM se seznámila s úspěchy žáků Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod v mezinárodních
fotografických soutěžích, děkuje těmto žákům a vedení školy za velmi dobrou reprezentaci města. RM souhlasí s krátkou
prezentací těchto úspěchů na ZM 98 dne 24.04.2014.
RM 291 Děkuje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Zápis č. 17 z jednání kulturní komise ze dne 20.03.2014
IDENTIFIKACE: Dne 20.03.2014 se sešla ke svému jednání KKULT. Ředitel MKN informoval KKULT o současném stavu
připravovaného vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana - vydání knihy je připraveno, ale nestihne
se termín do 31.03.2014. KKULT doporučuje RM prodloužit termín vydání knihy - zařazeno jako samostatný bod RM 291 5/4. KKULT byla informována o problémech se zajištěním koncertu k poctě sbormistra Františka Krahulce, který zajišťuje MK
ve spolupráci s Dr. Ludvíčkovou (žádost Dr. Luvíčkové je zařazena jako samostatný bod RM 291 - 5/5). V další části jednání
vystoupil host p. Jiří Marbach, který informoval KKULT o současném stavu projektu "Cesta k novoměstskému pokladu".
Doporučeními, požadavky a závěry se bude zabývat příští KKULT po prostudování předložených materiálů.
K
ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 17 z jednání kulturní komise.
PROJEDNÁNÍ: Paní Petruželková - požádala
Ing. Prouzu - předsedu kulturní komise, aby vysvětlil, jak bude řešena úprava zahrady za MKN. Ing. Prouza - protože nejsou
peníze, tak se ředitel MKN dohodl s TS, že tam připraví sjezd, aby se už v horní časti zahrady mohly pořádat některé akce.
Bude se to tam postupně uklízet a opravovat.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 291- 12350/14
RM se seznámila se zápisem č. 17 z jednání kulturní komise ze dne 20.03.2014 a bere tento zápis na vědomí.
RM 291 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Kniha veršů J. Juránka s ilustracemi V. Rocmana - plnění usnesení č. RM 282-11981/13
IDENTIFIKACE: RM svým usnesením č. RM 277-11753/13 uložila řediteli MKN zajistit ve spolupráci s MVDr. R. Němečkem
vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana do dne 20.12.2013 a schválila příspěvek 10 tis. Kč na
vydání této knihy. RM 282 dne 25.11.2013 svým usnesením č. RM 282-11981/13 revokovala výše uvedené usnesení v tom
smyslu, že posunula termín vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana do dne 31.03.2014 a
příspěvek města bude řešen až po případném vydání knihy. V případě, že kniha nebude vydána do dne 31.03.2014, nebude
příspěvek města poskytnut. V současné době je kniha připravena k vydání, ale nestihne se termín do dne 31.03.2014.
KKULT se tímto zabývala na svém jednání dne 20.03.2014 a doporučuje RM ještě jednou revokovat své usnesení a
prodloužit termín vydání knihy.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se stavem příprav vydání knihy veršů J. Juránka s
ilustracemi V. Rocmana a stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že ředitel MKN již má
veškeré potřebné podklady k vydání knihy, OŠKS doporučuje schválit posunutí termínu. Vyjádření OF: Souhlasím s
posunutím termínu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 291- 12351/14,
(uložen úkol číslo 18509).
RM revokuje své usnesení č. RM 282-11981/13, ve kterém posunula termín vydání knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi
Vladimíra Rocmana do dne 31.03.2014 v tom smyslu, že tento termín posouvá do dne 30.06.2014 a příspěvek města na
vydání knihy bude řešit až po jejím případném vydání.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.6.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost PaedDr. D. Ludvíčkové - koncert k 100. výročí narození F. Krahulce
IDENTIFIKACE: RM svým usnesením č. RM 282-11980/13 uložila OF zapracovat do rozpočtu na rok 2014 částku 10 tis. Kč
Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na organizaci koncertu u příležitosti 100. výročí narození sbormistra Františka
Krahulce v dubnu 2014. Ředitelka MK spolupracuje při přípravě tohoto koncertu s PaedDr. Danou Ludvíčkovou a ředitelem
ZUŠ B. Smetany. Původně se plánovalo, že hudební doprovod sboru budou zajišťovat hudebníci místní ZUŠ a budou
odměněni ředitelem školy. Proto nebylo v původním rozpočtu na tuto akci počítáno s honorářem pro profesionální hudebníky.
Bohužel se z Nového Města nad Metují podařilo zajistit pouze jednoho hudebníka, další sehnala Dr. Ludvíčková z Dobrušky,
Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a Hradce Králové. Těmto umělcům musela Dr. Ludvíčková nabídnout honorář a proplacení
cestovních nákladů. Žádá proto o navýšení příspěvku na tento koncert o 8 tis. Kč (viz příloha č. RM 291 - 5/5).
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost PaedDr. Ludvíčkové o navýšení příspěvku na koncert k 100. výročí narození F.
Krahulce.
PROJEDNÁNÍ: Paní Petruželková - překvapilo ji, že jsme nesehnali hudebníky z Nového Města nad Metují. Ing.
Prouza - také ho to překvapilo. OŠKS - bohužel se nikdo nenašel. Ing. Prouza - nelíbí se mu přístup k této věci, p. Vondřejc
se o to snažil, ale nepodařilo se. Paní Petruželková a Ing. Prouza se shodli na tom, že je divné, že novoměstskému rodákovi
bude k výročí hrát někdo cizí - z jiného města, když zde máme kvalitní hudebníky. OŠKS - podal informaci o tom, jakým
způsobem bude MK dělat vyúčtování celé akce.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 291- 12352/14,
(uložen úkol číslo 18510).
RM projednala žádost PaedDr. Dany Ludvíčkové o navýšení příspěvku na zajištění koncertu u příležitosti 100. výročí
narození sbormistra Františka Krahulce. RM konstatuje, že o případném navýšení příspěvku Městskému klubu v Novém
Městě nad Metují rozhodne až po uskutečnění koncertu, kdy budou známé skutečné náklady a výnosy celé akce.
RM 291 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Dar sportovním klubům
IDENTIFIKACE: V uplynulých 5 letech poskytlo město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové
Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují, TJ Sokol Nové Město nad Metují a TJ Sokol Krčín), který byl využit na
podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město
Nové Město nad Metují. OŠKS navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad
Metují, TJ Sokol Nové Město nad Metují a TJ Sokol Krčín za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s
novoměstskými základními a mateřskými školami i v letošním roce.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit poskytnutí
finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými základními a
mateřskými školami.
PROJEDNÁNÍ: MST - máme na to finance v rozpočtu? TAJ - ano, jedná se o každoroční záležitost.
Ing. Hovorka - měnily se meziročně částky? Mgr. Kupka - pouze u TJ Sokol Nové Město nad Metují je pokles, využití ze
strany "ZŠ Komenského" je nižší.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 291- 12353/14,
(uložen úkol číslo 18511).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou,
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 78 tis. Kč, SK Nové
Město nad Metují 45 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč, TJ Sokol Nové Město nad Metují 5 tis. Kč.
RM 291 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 6

Finance

18:00

OF

6.1 Vyřazení a převod majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence a převod nepotřebného majetku - viz příloha č. RM
291 - 6/1.
K ROZHODNUTÍ: Schválení návrhu vyřazení - likvidace majetku a převodu majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná
se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního, poškozeného a staršího nepotřebného majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří
Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12354/14,
(uložen úkol číslo 18512).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci technických služeb, městského muzea a "ZŠ Malecí" a převod majetku v
evidenci města příspěvkové organizaci Městské muzeum ve znění příloh č. RM 291 - 6/1.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Odpisový plán na rok 2014
IDENTIFIKACE: RM je předložena ke schválení Příloha ke Směrnici č. 3/2010 – evidence dlouhodobého majetku a zásob,
která se týká odpisového plánu na rok 2014. Jedná se o každoroční aktualizaci plánu odpisů.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
odpisový plán na rok 2014.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12355/14
RM schvaluje přílohu ke Směrnici č. 3/2010 – evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisového plánu na
rok 2014 ve znění přílohy č. RM 291 - 6/2.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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V

18:05

7.1 Zápis č. 29 z jednání sociálně-rozmisťovací komise ze dne 20.03.2014
IDENTIFIKACE: RM je předložen zápis č. 29B z jednání sociálně-rozmisťovací komise konané dne 20.03.2014.
K
ROZHODNUTÍ: Vyslovení souhlasu s obsazením volného místa v MSSS Oáza.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 291- 12356/14
RM souhlasí s návrhem na obsazení místa v domově pro seniory MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 291 - 7/1.
RM 291 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o výjimku v bytě zvláštního určení
IDENTIFIKACE: Paní O. Č. žádá o udělení výjimky tak, aby mohla užívat byt zvláštního určení s nezl. synem po úmrtí
zdravotně postiženého manžela až do konce roku 2014.
K ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit s udělením výjimky.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 291- 12357/14
RM uděluje výjimku paní O. Č. pro užívání bytu zvláštního určení do konce roku 2014.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis č. 12 Osadního výboru Spy ze dne 25.02.2014
IDENTIFIKACE: Zápis z 12. jednání Osadního výboru Spy konaného dne 25.02.2014 - viz příloha č. RM 291 - 7/3. Dne
24.03.2014 proběhlo ve Spech tradiční veřejné zasedání OV Spy, kde byly projednány veškeré požadavky OV za rok 2013, a
to včetně tohoto zápisu z prvního jednání v roce 2014 - viz příloha č. RM 291 - 7/3.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a
seznámit se se zápisem OV Spy a případně zadat další úkoly.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 291- 12358/14
RM bere na vědomí zápis OV Spy ze dne 25.02.2014 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 ZM 98 (31) – program
IDENTIFIKACE: Dne 24.04.2014 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od
16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 31. zasedání
ve volebním období.
Program ZM 98 (31): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance;
6 - Různé; 7 - Diskuse.
K ROZHODNUTÍ: Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 291- 12359/14
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 98 (31): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Oslava - Dětský den / Kinderfest
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská informuje RM o konání oslavy Dne dětí / Kinderfestu ve
spolupráci s naším partnerským městem Hilden, která se uskuteční v sobotu 31.05.2014 na Husově náměstí. Do akce se
také zapojí místní organizace, které připravují pro děti různé soutěže a hry. Budou zde i stánky s občerstvením a drobnými
upomínkovými předměty. Atrakce budou umístěny po celém prostranství Husova náměstí. Paní MST žádá o součinnost TS,
MP a případně i "přechodáře" za účelem posílení pořadatelské služby. Bude třeba zajistit i příslušný zábor veřejného
prostranství na ODSH. Jednání již započala, na ODSH bude podána příslušná žádost k této akci.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit postavení krytého pódia a položení travního koberce v Novém Městě nad Metují na akci "Den dětí / Kinderfest", která
se uskuteční v
sobotu 31.05.2014 na Husově náměstí.
PROJEDNÁNÍ: MST - potřebovali jsme pořadatelskou službu, hasiči jsou
vytíženi - měli jsme ten nápad, že by nám mohli zdarma pomoci převaděči (dozorci) u přechodů. Jednalo by se o hlídání I/14,
aby to bylo pro děti bezpečné. ST - poukázal na problém s parkováním vozidel na Husově náměstí při kompletním záboru viz jednání paní Prokýškové na ODSH. Doporučil by využít na akce všechen prostor, ale např. u kašny (studny) by nechal
volný prostor. Jde o to, aby měli kde zaparkovat návštěvníci akce. TAJ - předpokládá, že na příští schůzce k této věci se
budou řešit i všechny tyto záležitosti.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka - Město
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 291- 12360/14,
(uložen úkol číslo 18513).
RM schvaluje postavení krytého pódia a položení travního koberce v Novém Městě nad Metují na akci "Den dětí / Kinderfest",
která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 31.05.2014. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením a
úklidem pódia, položením koberce, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním
odpadkových košů vč. úklidu v průběhu a po akci. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
RM 291 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: TS, Termín: 31.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zasedání DR Společnosti Horní Labe a. s. (BOD BYL PŘESUNUT do RM 292)
IDENTIFIKACE: Informace zástupce města v DR - Ing. Michala Besedy, MBA.
PROJEDNÁNÍ: Z důvodu nemoci radního
Ing. Besedy byl bod přesunut do programu příštího jednání RM, tj. RM 292 dne 14.04.2014).
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal
Beseda, MBA, radní - Rada města

7.7 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, odcizení,
elektronických zařízení a strojů)
IDENTIFIKACE: Jedná se o pojištění kamerového systému na "farské zahradě" a příslušenství, které je osazeno na budově
úřadu, tj. Wi-Fi + zařízení ve služebně MP.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění
majetku č. 899-19589-10 ve znění přílohy.
ODŮVODNĚNÍ: Uzavření dodatku ode dne 01.04.2014, roční pojistné ve výši
3.900 Kč.
PROJEDNÁNÍ: Informaci podal TAJ.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 291- 12361/14
RM schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na pojištění majetku č. 899-19589-10 ve znění přílohy č. RM 291 - 7/7 s
Českou pojišťovnou a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 291 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.8 Informace MST o přesahu hygienických limitů - přeložka I/14
IDENTIFIKACE: Informace MST.
PROJEDNÁNÍ: MST - informovala radní o některých důvodech, proč bylo opět zrušeno
územní rozhodnutí na přeložku a vráceno zpět na OVVR. Mj. je problém s hygienickými (hlukovými) limity u cca 6
nemovitostí. Je jasné, že v žádném případě nebude tolerováno překračování limitů hluku a smogu. ŘSD ČR se vyjádřilo, že
to nevidí jako velký finanční problém řešit jednotlivé nemovitosti v trase.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská,
místostarostka - Město

7.9 MST - upozornění na černou skládku
IDENTIFIKACE: MST - paní Petruželková si při dnešním výjezdu RM všimla začínající černé skládky u Vrchovin.
PROJEDNÁNÍ: MST - jedná se lokalitu - silnici ve směru od mostu u fy AMMANN do Vrchovin - pod býv. slepičárnou a také
podél silnice směrem k trati. TAJ - operativně požádáme TS o prověření a případný úklid skládky.
VYSVĚTLENÍ: Mgr.
Bronislava Malijovská, místostarostka - Město

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

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

Mgr. Bronislava Malijovská
místostarostka
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 291:

18:10

Příští porada bude: RM 292, 14.4.2014, 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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