Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 363
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 363 (ve volebním období 57. zasedání) ze dne: 16.1.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 363 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová

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

15 Mgr. Denisa Plšková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:43
místostarosta (Město)
13:00
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:38
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:43
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:43
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:43
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:21
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
13:24
14:08
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku města) 14:11
14:32
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:34
15:25
sportu)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:34
15:13

Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová

ředitelka MSSS Oáza

Částečná

12 Mgr. A. Vít Lukas
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

14:34

15:13

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 363 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 363
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 363 (ve volebním období 57. zasedání) ze dne: 16.1.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 363 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. A. Vít Lukas
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka
15 Mgr. Denisa Plšková
Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:43
místostarosta (Město)
13:00
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:38
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
radní (Rada města)
13:00
15:43
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:43
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:43
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:43
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:21
majetkoprávní)
architekt (Architekt)
13:24
14:08
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku města) 14:11
14:32
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:34
15:25
sportu)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:34
15:13
ředitelka MSSS Oáza

14:34

15:13

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 363 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 362) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 362 ze dne 19.12.2016 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 363
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13226/15

Věc : Návrh zastupitele na zřízení venkovní posilovny

19 448 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

TS Technické služby,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje návrh na zřízení venkovní posilovny v Jiráskových sadech u sokolovny ve znění
přílohy č. RM 313 - 3/6. RM ukládá TS zabezpečit realizaci návrhu v rámci vlastní činnosti a
rozpočtu. RM ukládá ST informovat o tomto záměru na rozpočtovém semináři.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 330- 13969/15

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.1.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel posudku odevzdal Odborný posudek. K
posudku jsme měli několik připomínek. S autorem projednáváme naše připomínky, které zazněly
na místě za účasti PČR DINA.

Závěr: schválen nový termín: 13.2.2017 z důvodu: Probíhá reklamace odevzdaného Odborného
posudku..
RM 347- 14785/16

Věc : Žádost o uvolnění z funkce ředitelky MSSS Oáza k 31.12.2016

21 201 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.12.2016 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: PlD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM projednala žádost paní Marie Rohulánové o uvolnění z funkce ředitelky Městského střediska
sociálních služeb Oáza z důvodu jejího odchodu do důchodu a souhlasí s tím, že paní ředitelka
skončí ve své funkci ke dni 31.12.2016. RM ukládá OSÚ ve spolupráci s OSV zajistit výběrové
řízení tak, aby ode dne 01.01.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) příspěvkové
organizace Městské středisko sociálních služeb Oáza.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

16.1.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p.
p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č. RM
349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku uhradí
město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí žadatelka.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14992/16

Věc : Vzduchotechnika "ZŠ Malecí a ZŠ Krčín"

21 471 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

27.2.2017

Int: OSN/467

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informaci o možnostech řešení odvětrání v tělocvičnách "ZŠ Malecí" (dvě
tělocvičny) a "ZŠ Krčín" (jedna tělocvična) a ukládá OMM informovat RM o dalším postupu v této
záležitosti. RM ukládá OMM předložit možnosti řešení odvětrání ve variantách se zdůrazněním
výhod a nevýhod jednotlivých variant.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Byl osloven projektant, který přislíbil výpomoc s
posouzením variant. Z důvodu kapacitního vytížení projektanta nedošlo k zahájení spolupráce.
OSN osloví více odborníků v této problematice tak, aby posouzení variant proběhlo v co nejkratší
době.

Závěr: schválen nový termín: 27.2.2017 z důvodu: Kapacitní vytížení projektanta, probíhá poptání
jiného odborníka na danou oblast..
RM 353- 15074/16

Věc : Návrh na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko sociálních
služeb OÁZA

21 534 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.1.2017 Plnění:

1.1.2017

Garant :

ST

, Nositel: Kava
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM jmenuje paní Mgr. Janu Balcarovou ředitelkou příspěvkové organizace Městského střediska
sociálních služeb OÁZA, a to na dobu určitou, ode dne 01.01.2017 do 31.12.2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15202/16

Věc : Dětský silvestr 2016

21 657 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informace o přípravě "Dětského silvestra 2016". RM schvaluje smlouvu o
zajištění kulturního programu mezi městem Nové Město nad Metují a Umělecko-produkční
agenturou Milan Mudroch - ABEL, ve znění přílohy č. RM 356 - 5/4, a pověřuje ST jejím
podpisem. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a 2 stánků, vytyčení prostoru, dohled
nad připojením k elektrické energii, rozmístění odpadkových košů a následný úklid Husova
náměstí. RM ukládá ST zajistit součinnost MP a Hasičů Nové Město nad Metují.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 357- 15215/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 727 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít smlouvu, dle předloženého návrhu v příloze č. RM 357 - 2/2, o výpůjčce
částí pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 o celkové výměře 275 m2, všechny pozemky druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, s těmito zájemci: J. F. a J. F.; H. F.; B. J.;
H. G.; M. T.; I. K.; V. O. a M. O.; V. D.; J. P. a L. P. a za těchto podmínek: výpůjčka ode dne
01.11.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pozemky nebudou sloužit ke
skladování kompostu, různých materiálů, dřeva, odpadu a sudů, na pozemky nelze umísťovat
stavby (včetně přístřešku), ohniště, vysazovat dřeviny a keře, provádět terénní a jiné úpravy,
pozemky budou přístupné pro údržbu garáží, po ukončení smlouvy budou pozemky vyklizeny,
zarovnány a budou odstraněny veškeré úpravy pokud nebude dohodnuto jinak.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 10.4.2017 z důvodu: Žadatelé po schůzce se ST a následném předložení
zápisu z této schůzky požádali o čas na projednání se všemi žadateli..
RM 357- 15225/16

Věc : ORM - žádost pí F. o odstranění 2 pískovišť na sídlišti Malecí + podnět OSN na odstranění
pískoviště v ul. Zborovská

21 736 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

31.12.2016

Garant :

ST

TS Technické služby, TS Technické služby, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí návrhy a ukládá TS zajistit odstranění 2 pískovišť na sídlišti Malecí (za BD č.
p. 571 a č. p. 574) a dále RM ukládá TS odstranit pískoviště ve dvoře BD č. p. 352 - 355 v ul.
Zborovská, vše viz příloha č. RM 357 - 3/4.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 358- 15269/16

Věc : Prodej louky

21 762 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemku v místě a čase obvyklou pro účely
jeho prodeje a připravit a předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č.
137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15279/16

Věc : Žádost pí D. D. ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

21 771 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

TS Technické služby,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.1.2017 Plnění:

30.12.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks vrby argentinské naproti domu č. p. 830 v ul. Dukelská na
pozemku p. p. č. 722/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 358- 15303/16

Věc : Žádost pí Z. Z. st. o zřízení vyhrazeného stání

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

13.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto
důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá
projednání této záležitosti do RM 360.
Žádost o prodloužení termínu plnění. ORM obdrželo od PČR DI Náchod dne 16.11.2016
nesouhlasné stanovisko, které bylo posléze dne 05.12.2016 po získání doplňujících informací
opraveno na souhlasné. Na dopis, který byl pí Z. zaslán dne 24.11.2016, ve kterém město žádá o
sdělení, jakým způsobem bude pí Z. v této záležitosti postupovat dále nebylo prozatím
odpovězeno.

Závěr: schválen nový termín: 13.2.2017 z důvodu: Pí Z. neodpověděla na dopis města..
RM 358- 15319/16

Věc : Žádost MK o povolení akce "Advent na Husově náměstí"

21 801 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s pořádáním akce "Advent na Husově náměstí" ve dnech 27.11., 04.12., 11.12. a
18.12.2016, s umístěním adventního věnce na kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením
nízkého pódia na adventní koncerty 04.12., 11.12. a 18.12.2016 v prostoru u vánočního stromu
za podmínky dodržení "Pravidel při pořádání kulturních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém
Městě nad Metují". RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního
věnce na kašnu na Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého
pódia. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
Splněno, akce proběhly.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15372/16

Věc : Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům s veřejnou technickou infrastrukturou

21 860 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

13.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM nedoporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3,
681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v
k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do jejího základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného
znaleckým posudek do majetku města a ukládá OMM projednat se společností možnost
výpůjčky, pronájmu nebo prodeje uvedených nemovitostí.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 13.3.2017 z důvodu: VaK Náchod a. s. se k nabídce města Nové Město
nad Metují na uspořádání majetkových vztahů k užívaným pozemkům nájmem, výpůjčkou nebo
odkoupením vyjádří až po jednání představenstva, které se má konat dne 02.02.2017..
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Tisk: 23.1.2017

RM 360- 15373/16

Věc : Smlouva o věcném břemeni služebnosti v ul. T. G. Masaryka pro ČEZ Distribuce a.s. po
rekonstrukci knn

21 861 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005280/VB/1- Nové
Město n.M., - knn rekon. ul. T. G. Masaryka, stanoveného geometrickým plánem č. 2057-48/2016
v pozemcích města p. p. č. 368/9, 619/8, 619/9, 619/26, 659/1 a 2071/1, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, na
nichž bylo umístěno zemní kabelové vedení v délce 163 bm a připojovací pilíř SS100 na p. p. č.
659/1, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za
1 m pozemku zatíženého věcným břemenem, tj. za celkovou náhradu 32.600 Kč + DPH, ve znění
přílohy č. RM 360 - 2/3.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15374/16

Věc : Smlouva o nájmu části pozemku pro stavbu cyklostezky do Vrchovin se SŽDC

21 862 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu č. 16/16 o nájmu pozemku (VS 6408001616) p. p. č. 995/27 o výměře 38
m2 v k. ú. Vrchoviny, označené Smlouva č. 16/16 o nájmu pozemku VS 6408001616 s
pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy
259, Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 360 - 2/4.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 360- 15377/16

Věc : Pronájem části pozemku k parkování, vč. údržby zeleně a příjezdové komunikace ve
Spech

21 865 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí stanovisko pí V. J. a 3 podání p. J. M. ke zveřejněnému záměru města i
zaslané odpovědi města na tato jejich podání, vše ve znění přílohy č. RM 360 - 2/7.
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem Autodoprava Pavel Pop, IČO: 49986686, Raisova 1558,
547 01 Náchod, plátcem DPH, smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 57 m2,
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, z majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, dle podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru, za účelem parkování, vč. údržby zpevněného příjezdu a
přiléhající zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné v
nabídnuté a tedy sjednané výši 192 Kč/m2 pozemku, tj. v celkové výši 10.944 Kč ročně.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Žadatel předkládá námitky, je plánována schůzka na místě.

Závěr: schválen nový termín: 10.4.2017 z důvodu: Se žadatelem stále probíhá intenzivní jednání o
uzavření smlouvy o nájmu pozemku..
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Tisk: 23.1.2017

RM 360- 15393/16

Věc : VŘ - PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /3

21 876 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

Garant :

16.1.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.1.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce
KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /3“ firmě IRBOS s.r.o., Čestice
115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, za nabídkovou cenu 298.870 Kč vč. DPH. RM
schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou IRBOS s.r.o., Čestice
115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, ve znění přílohy č. RM 360 - 3/13, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15394/16

Věc : Podnět z OV Krčín - doplnění osvětlení v ul. Železova louka

21 877 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

TS Technické služby,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
6.1.2017 Plnění:

Garant :

31.12.2016

ST

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

RM souhlasí s doplněním 1 ks světla VO do ul. Železova louka a ukládá TS zajistit realizaci dle
předloženého návrhu řešení.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15397/16

Věc : Výpověď z nájmu prostoru pro podnikání - pí Ludmila Trojanová, galanterie č. p. 201

21 879 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

16.1.2017

Int: OSN/508

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

11.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka (prodejna galanterie), podanou nájemcem pí Ludmilou Trojanovou, Vrchovinská 959,
Nové Město nad Metují, IČO: 14542030 a ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor za
standardních podmínek (doba neurčitá, výpovědní lhůta 3 měsíce, minimální nabídková cena dle
cenové mapy - 950 Kč/m2/rok) s přiměřenou inzercí.
Splněno. Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi žádnou nabídku, OSN zveřejní záměr znovu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 361- 15436/16

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům - louky v lokalitě Malecí

21 900 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje propachtování zemědělských pozemků p. p. č. 569/2 o výměře 48 m2, druh
pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/1 o výměře 5235 m2, druh pozemku trvalý travní
porost; část p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 613/1 o
výměře 2877 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 621 o výměře 139 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; část p. p. č. 624/6 o výměře 825 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část
p. p. č. 2068/3 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, vedených na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, zájemci,
p. P. H., a to od 01.01.2017 za nabídnuté pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemků dle BPEJ v
k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že pozemky budou užívány pouze jako louky a stávající
smlouva o nájmu s p. P. H. bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 361- 15437/16

Věc : Výpůjčka - snížení plochy - Vrchoviny

21 901 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření předloženého dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku
p. p. č. 876/3, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, uzavřené
dne 15.07.2009, o snížení vypůjčené výměry pozemku na novou výměru 508 m2, a to s
vypůjčitelem p. Z. P.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15438/16

Věc : Výpůjčka části pozemku z majetku města

21 902 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.1.2017 Plnění:

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní
plocha, z majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ode dne 01.01.2017, zájemcům manželům D. a L. K., dle
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, a to za účelem zahrady, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou odstranění oplocení při ukončení smlouvy, pokud
nebude v době ukončení dohodnuto jinak. RM rozhodla, že užívání pozemku bude v tomto
konkrétním případě řešeno formou výpůjčky, a to z toho důvodu, že se jedná o užívání malé části
pozemku a vybrané nájemné by činilo zanedbatelnou položku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15439/16

Věc : Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání - Paliva Jelen

21 903 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje pronájem částí pozemku p. p. č. 2176/11 o celkové výměře 700 m2, druh pozemku
ostatní plocha, z majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zájemci Josefu Jelenovi, IČO: 635 91 031, K
Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, a to ode dne 01.01.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, za účelem skladování
stavebních hmot, za roční nájemné v nabídnuté a tedy sjednané výši 65 Kč/m2 pozemku, tj. v
celkové výši 45.500 Kč ročně a 10% slevu z aktuálních ceníkových cen na písky, drtě, okrasné
kačírky a to po celou dobu nájmu s tím, že část pronajatého pozemku nebude možné užívat v
plném rozsahu ke sjednanému účelu v období rekonstrukce viaduktu a komunikace v ul.
Havlíčkova z důvodu umístění zařízení staveniště a po tuto dobu bude město požadovat nájemné
pouze dle skutečně užívané plochy. Dále město nebude odpovídat za škody způsobené pádem
rozpadlé zdi na hranici pozemku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 361- 15442/16

Věc : Parkovací automaty Husovo náměstí, ul. Komenského - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

21 905 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad
Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského“, ve znění přílohy RM 361 - 3/2, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 361- 15449/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové
Město nad Metují"

21 909 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - rekonstrukce
komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, ve znění přílohy č.
RM 361 - 3/10. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku č.1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15450/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "PD - stavební úpravy části komunikace v ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují"

21 910 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - stavební
úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, ve znění
přílohy č. RM 361 - 3/11. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15478/16

Věc : Vyřazení majetku

21 924 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci ZŠ Školní 1000, Nové Město nad
Metují, Správy lesů a majetku města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 6/5.
Splněno. Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15479/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při projektu "Festival zážitků" v regionu Kladské
pomezí

21 925 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při projektu "Festival zážitků" v regionu
Kladské pomezí mezi městem Nové Město nad Metují a společností Branka, o.p.s., se sídlem:
Němcové 2020, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 361 - 6/6, a pověřuje ST podpisem
dodatku.
Splněno. Dodatek byl podepsán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 361- 15480/16

Věc : Rozpočtové opatření - navýšení § 4349 - ostatní sociální péče

21 926 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje navýšení rozpočtu na § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování o 20
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí.
Splněno. RO bylo provedeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15481/16

Věc : Rozpočtové opatření - navýšení § 3419 - tělovýchovná činnost

21 927 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje navýšení rozpočtu na § 3419 - tělovýchovná činnost (ostatní) o částku 40 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady
TS).
Splněno. RO bylo provedeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15495/16

Věc : Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.10.2016

21 937 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

TAJ

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

RM bere na vědomí Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.10.2016 a ukládá
TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat
přímo OV Vrchoviny.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 362- 15496/16

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům

21 938 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje záměr města propachtovat pozemky uvedené v příloze č. RM 362 - 2/1: záměr
města propachtovat k zemědělskému využití v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod a ukládá OMM zveřejnit záměr města
předložený v příloze č. RM 362 - 2/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 362- 15498/16

Věc : Žádost o snížení nájemného - Ch.

21 940 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 118 m2
a část pozemku p. p. č. 676/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Krčín za minimální roční nájem ve výši 5
Kč/m2, tj. celkem ročně 630 Kč s podmínkou, že nájemce bude provádět shrabování listí na
vlastním i pronajatém pozemku a také jeho likvidaci na své náklady. Důvodem snížení
nájemného z částky 9 Kč/m2/rok na částku 5 Kč/m2/rok je zastínění pozemku a jeho zatížení
listím spadaným ze stromu na sousedním městském pozemku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15499/16

Věc : PD - „Opěrná zídka s rampou za č.p. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“ dodatek č. 2 k
SOD

21 941 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.1.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 362 - 3/1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci “Opěrná
zídka s rampou za č.p. 30, Nové Město nad Metují I. - etapa“ a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15500/16

Věc : Smlouva o právu provést stavbu vodovodu „Propojení vodovodu Nové Město nad Metují,
ul. Čs. Armády a Na Výsluní

21 942 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 362 - 3/2 Smlouvu o právu provést stavbu „Propojení
vodovodu Nové Město nad Metují, ul. Čs. Armády a Na Výsluní“ mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15501/16

Věc : PD - Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

21 943 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD “Rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“ ve znění přílohy č.
RM 362 - 3/3. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 362- 15502/16

Věc : VŘ - Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u MŠ a ZŠ Krčín, ZŠ
Komenského a MŠ Vrchoviny

21 944 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace a
modernizace zahrad a herních prvků u MŠ a ZŠ Krčín, ZŠ Komenského a MŠ Vrchoviny“
rozdělené na 4 dílčí části takto:
Pro dílčí část 1 „Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u MŠ Krčín“ firmě
green4plan, s.r.o., 549 12 Vysokov 191, za nabídkovou cenu 22.990 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., 549
12 Vysokov 191, ve znění přílohy č. RM 362 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u ZŠ Krčín“ firmě
green4plan, s.r.o., 549 12 Vysokov 191, za nabídkovou cenu 29.645 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., 549
12 Vysokov 191, ve znění přílohy č. RM 362 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u ZŠ Komenského“ firmě
green4plan, s.r.o., 549 12 Vysokov 191, za nabídkovou cenu 21.780 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan, s.r.o., 549
12 Vysokov 191, ve znění přílohy č. RM 362 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 4 „Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u MŠ Vrchoviny“ firmě
green4plan, s.r.o., 549 12 Vysokov 191, za nabídkovou cenu 14.520 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan, s.r.o., 549
12 Vysokov 191, ve znění přílohy č. RM 362 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15506/16

Věc : Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě pro zajištění činnosti TDI na akci „Chodník v ulici Na
Táboře…"

21 945 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění inženýrské činnosti, stavebního
dozoru a odborné technické pomoci při realizaci stavby „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné
osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou CPH, s.r.o., se sídlem Petrská 29, 110 00 Praha 1, vše ve znění přílohy č. RM
362 - 3/9. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15509/16

Věc : Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny - Smlouva a právu k provedení stavby na
p. p. č. 301/3 a 301/6 v k. ú. Vrchovi

21 946 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Cyklostezka Nové Město nad Metují Vrchoviny“ mezi městem Nové Město nad Metují a pí H. T., ve znění přílohy č. RM 362 - 3/11, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Úkol byl zrušen - ze strany vlastníka pozemku nebude smlouva podepsána - viz bod č. RM 363 3/10.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
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Tisk: 23.1.2017

RM 362- 15513/16

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání

21 947 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Int: OSN/519

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 142 o
celkové výměře cca 58 m2 za standardních podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta,
minimální nabídková cena, dle cenové mapy), vč. pozemku p. p. č. 390/1 o celkové výměře 196
m2 a části pozemku p. p. č. 312 o výměře 10 m, vše za minimální nabídkovou cenu 20
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Splněno. Záměr zveřejněn. Ukončení dne 20.01.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15514/16

Věc : Poplatky - upomínky neplatičů nájmu

21 948 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Int: OSN/520

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.1.2017 Plnění:

RM souhlasí se zavedením poplatků za odeslání upomínky neplatičům nájmu v bytových
jednotkách městského bytového fondu ve výši 50 Kč za upomínku č. 1 a 100 Kč za upomínku č.
2. RM souhlasí se zavedením poplatků s účinností ode dne 01.01.2017.
Splněno. OSN bere na vědomí schválené usnesení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15515/16

Věc : Žádost o prominutí části penále

21 949 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Int: OSN/521

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s prominutím části penále, ve výši 9.027 Kč, plynoucího ze Smlouvy o dílo č.
48/2016, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a společností W.H.A.
systém, spol. s r.o., Uničovská 1794/52, Šumperk, IČO: 61945251.
Splněno. Část penále uplatněna, část penále prominuta - vše dle usnesení č. RM 362-15515/16.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15516/16

Věc : Jmenování nové členky Bytové komise

21 950 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: Kava
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM bere na vědomí rezignaci paní Marie Hudcové na funkci tajemnice a členky Bytové komise ke
dni 31.12.2016 a děkuje jí za práci v této Komisi. RM jmenuje ode dne 01.01.2017 paní Petru
Kohlovou tajemnicí a členkou Bytové komise. RM ukládá OSÚ vystavit jmenování členkou a
tajemnicí Bytové komise pro paní Petru Kohlovou.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 362- 15519/16

Věc : Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2017

21 951 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM byla seznámena s omezením a uzavřením provozu v mateřských školách v době hlavních
prázdnin v roce 2017 a bere toto omezení a uzavření na vědomí. Uzavření bude následující: MŠ
Rašínova - 24.07. - 18.08.2017, MŠ Na Františku - 10.07. - 04.08.2017, MŠ Pod Výrovem 03.07. - 18.08.2017, MŠ Krčín - 24.07. - 18.08.2017, MŠ Vrchoviny - 17.07. - 18.08.2017,
všechny mateřské školy současně budou o hlavních prázdninách uzavřeny ode dne 24.07.2017
do dne 04.08.2017. V této době budou rodiče moci využít služby "prázdninové školky" MC Na
zámečku. V době hlavních prázdnin, kdy škola nebude uzavřena, bude omezený provoz. RM
ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o uzavření mateřských škol v době
hlavních prázdnin v roce 2017.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15528/16

Věc : Rozpočtové opatření - § 6310 - výdaje z finančních operací

21 954 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na položce bankovní poplatky (§ 6310) o částku 15 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 6310 - výdaje z finančních operací z položky úroky z
úvěru.
Splněno. RO bylo provedeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15529/16

Věc : Rozpočtové opatření - § 3612 - bytové hospodářství

21 955 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu na položce platy na § 3612 - bytové hospodářství o částku
40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací.
Splněno. RO bylo provedeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 362- 15530/16

Věc : Návrh odměn za období 07/16 - 12/16 - Bytová komise

21 956 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.1.2017 Plnění:

31.12.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2016 do dne
31.12.2016, ve znění přílohy č. RM 362 - 6/3.
Splněno. Odměny byly vyplaceny v řádném výplatním termínu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 362- 15531/16

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

21 957 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OS Odbor správní,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

, Nositel: PetJ
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za IV.
čtvrtletí 2016 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu
vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 362 - 6/4.
Splněno vyplacením v řádném výplatním termínu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15533/16

Věc : Smlouva o dílo - koncept kroniky 2016

21 958 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

, Nositel: Kava
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky 2016 mezi městem Nové Město nad
Metují a městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem, ve znění přílohy č. RM 362 - 7/1, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15534/16

Věc : Nominace do Komise Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování
sociálních sužeb

21 959 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.12.2016 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

, Nositel: PlD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje nominaci do Komise Rady Královéhradeckého kraje pro plánování a financování
sociálních služeb a jako svého zástupce navrhuje vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Denisu
Plškovou.
Splněno. Informace předána Královéhradeckému kraji.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15535/16

Věc : Návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 2. pololetí 2016

21 960 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.12.2016 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

, Nositel: PlD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 2. pololetí 2016
ve znění přílohy č. RM 362 - 7/3.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15537/16

Věc : Schválení Plánu odpadového hospodářství města Nové Město nad Metují

21 962 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí,
Nositel: HanO
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM souhlasí s předloženým Plánem odpadového hospodářství města Nové Město nad Metují a
pověřuje ST podepsáním pověření pro p. Radka Sokola (zpracovatele Plánu odpadového
hospodářství města Nové Město nad Metují) k jeho projednání na KÚ KHK.
Podepsaná plná moc bude odeslána zhotoviteli POH. Byla podepsána ST.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 362- 15538/16

Věc : Jmenování nových členů Redakční rady Novoměstského zpravodaje

21 963 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

MST

, Nositel: KupEva
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM jmenuje paní Evu Maurovou a paní Ilonu Holancovou členkami Redakční rady
Novoměstského zpravodaje. RM ukládá OSÚ zajistit předání jmenovacího dekretu podepsaného
ST.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15540/16

Věc : Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací

21 964 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě na provádění úklidových prací se společností FORCORP
GROUP spol. s r.o., IČO: 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc, ve znění přílohy
č. RM 362 - 7/8, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Částečně splněno. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací byl odeslán k podpisu
druhé straně a ta ho již rovněž podepsaný vrátila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15541/16

Věc : Vzor zásad pro příspěvkové organizace zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

21 965 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KonR
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

RM schvaluje vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu vč. příloh, a to ve znění přílohy č. RM 362 - 7/9 a ukládá ředitelům příspěvkových
organizací, aby zpracovali vlastní zásady, které budou v souladu se schváleným vzorem a podle
těchto zásad postupovali. RM ukládá OŠKS zajistit rozeslání vzorových zásad všem organizacím
města.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 362- 15542/16

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Společný nákup tonerů

21 966 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Nositel: KonR
16.1.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.1.2017 Plnění:

RM rozhodla o vyřazení nabídek společností Z + M Partner, spol. s.r.o., Valchařská 3261/17, 702
00 Ostrava a ETEC CZ s r.o. Vranové I. Díl 127, 468 22 Malá Skála, a to z důvodu, že uchazeči
nesplnili kritérium komplexnosti nabídky - nenacenili všechny poptávané položky. RM schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO nabídku společnosti Comp´s
spol. s.r.o., Husova 539, Smržovka, IČO: 46709576, za nabídkovou cenu 1.374.530 Kč vč. DPH a
schvaluje Rámcovou kupní smlouvu v rozsahu přílohy č. RM 362 - 7/10 a zároveň pověřuje ST
podpisem této smlouvy. RM ukládá ředitelům PO uzavření dílčích smluv s vítězným uchazečem.
Splněno - podpis rámcové smlouvy (MěÚ) zajištěn. Zástupci firmy byly předány kontakty
organizací města. U jednotlivých organizací města byl předjednán termín pro podpis dílčích smluv.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 23.1.2017

RM 362- 15545/16

Věc : Rezignace p. Jiřího Hladíka na funkci předsedy Názvoslovné komise

21 967 Vznik úkolu: 19.12.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
16.1.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.1.2017 Plnění:

16.1.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Hladíka na funkci předsedy Názvoslovné komise. RM
jmenuje novým předsedou Názvoslovné komise p. Petra Valáška a ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 18 z 45

Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 363 - 16.1.2017

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Smlouvy o dílo v oblasti SL - pololetní přehledy - úkol č. 14727 z PVO 127- 927/11
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 1/1 - Flash Příloha: RM 363 - 1/1 - Flash

Na základě podnětu z RM 125 uložila PVO č. 127-927/11 ze dne 10.05.2011 SL úkol č. 14727 ve znění: „PVO ukládá
SL pololetně předkládat do RM stručný přehled o uzavíraných smlouvách o dílo, a to v tabulce, která bude obsahovat
tyto údaje: smlouva/subjekt/činnost/za kolik Kč.“ Vedoucí SL předkládá RM pololetní tabulku (2. pololetí 2016)
uzavřených smluv o dílo na zajištění prací v městských lesích - viz příloha č. RM 363 - 1/1.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: David Rek, DiS. vedoucí odboru Správa městských lesů
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15546/17
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 1/1 informaci SL o uzavřených smlouvách o dílo na zajištění prací v
městských lesích, a to za 2. pololetí 2016.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: SL, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.2 Zápis OV Vrchoviny - č. 3/2016 - informace o zadání a plnění dílčích úkolů
Identifikace:
V rámci Zápisu č. 3/2016 z OV Vrchoviny ze 04.10.2016 bylo vzneseno několik podnětů, které RM standardně
postoupila prostřednictvím TAJ k řešení v rámci PVO.
1/ Podnět OV Vrchoviny k vyčištění (odbahnění) rybníka ve Vrchovinách, kdy OV doporučil zařadit do plánů údržby
vodních děl pro příští rok vyčištění rybníka u Z. s tím, že v okolí rybníka došlo k prodeji několika nemovitostí, v
sousedství jsou 2 noví majitelé, kteří se chystají opravovat ploty na hranicích pozemků s městem (dle informací z
OMP). Na pozemku jednoho z nich prochází přepadový odtokový kanál z rybníka, bylo by proto vhodné provést
případné drobné opravy. V rámci PVO byl zadán tento úkol: "PVO ukládá OMM zpracovat pasport vodních ploch v
majetku města a zařadit ho k projednání do programu RM 363." Úkol byl splněn a v jednání RM 363 jsou zařazeny
body. Které se týkají rybníků v majetku města, včetně toho ve Vrchovinách.
2/ Peníze za prodej ovoce - zadán a splněn úkol: "PVO ukládá OF zajistit převedení hotovosti výši 1.200 Kč, získané
za prodej ovoce z ovocných stromů ve Vrchovinách, pro SDH Vrchoviny."
3/ Oprava vodovodní jehly - zadán a splněn úkol: "PVO ukládá TS zajistit opravení (snížení) vodovodní jehly v
chodníku u Konvalinových (u kruhového objezdu) ve Vrchovinách, a to z důvodu bezpečnosti, jehla vyčnívá uprostřed
chodníku."
4/ Vyjádření OV Vrchoviny ke zpevňování obecních ploch ve Vrchovinách: "V případě potřeb zpevnění nájezdů k
rodinným domům ve Vrchovinách či ploch pro parkování, zpevnit plochu štěrkem a na předem smluvených hranicích s
OMP umístit úzké chodníkové obrubníky. Toto by platilo, pokud se bude jednat o soukromé osoby. V případě potřeb
pro podnikatelské záměry, by mělo dojít k sepsání smlouvy o pronájmu." Toto stanovisko OV bylo předáno na OMM a
při povolování a případných realizacích bude podle něj postupováno.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 1. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15547/17
RM bere na vědomí informace TAJ o řešení podnětů vzešlých z jednání a zápisu OV Vrchoviny č. 3/2016.
RM 363 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 363 - 16.1.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Směna pozemků U Studýnek
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 2/1 - Flash Příloha: RM 363 - 2/1 - Flash

RM uložila OMM usnesením č. RM 361-15432/16 ze dne 05.12.2016 zveřejnit záměr města směnit pozemek p. p. č.
2098/2 o výměře 199 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města za pozemky p. p. č. 1016 o výměře 235 m², druh pozemku lesní pozemek a p. p. č. 1017/2 o
výměře 223 m², druh pozemku zahrada, odděleného GP č. 2066-333/2016 z pozemku p. p. č. 1017, oba v k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku žadatelky. Záměr města byl zveřejněn ode dne 13.12.2016 do dne 03.01.2017. Ke
zveřejněnému záměru byla podána jedna nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena na zasedání RM. Příloha č.
RM 363 - 2/1.
K rozhodnutí:
Souhlasit se směnou pozemků.
Odůvodnění:
OMP: Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku uhradilo město Nové Město nad Metují a náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradila žadatelka, viz usnesení č. RM 349-14812/16.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Přímo na zasedání RM byla otevřena jedna obálka s nabídkou.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15548/17,
(uložen úkol číslo 21968).
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. p. č.2098/2 o výměře 199 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují za pozemky p. p. č. 1016 o výměře 235 m², druh pozemku lesní pozemek a p. p. č. 1017/2 o
výměře 223 m², druh pozemku zahrada, odděleného geometrickým plánem č. 2066-333/2016 z pozemku p. p. č. 1017, oba v
k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví paní Z. M., vedené na LV č. 4667 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. Směna pozemků bude bez doplatku, za rozdíl v ceně v místě a čase obvyklé, z důvodu zájmu města Nové město nad
Metují na získání výše uvedených pozemků nezbytných pro obhospodařování lesního pozemku p. p. č. 997 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Zároveň RM doporučuje ZM vzít na vědomí, že paní Z. M. užívá pozemek p. p. č. 2098/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, v dobré víře, že je jejím vlastnictví, více jak 10 let. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí
každá strana jednou polovinou.
RM 363 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej pozemků z majetku města v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 2/2 - Flash Příloha: RM 363 - 2/2 - Flash

K záměru města zveřejněnému dle usnesení č. RM 361-15433/16 ode dne 13.12.2016 do 03.01.2017 prodat části
pozemků p. p. č. 236/42 o výměře cca 67 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, za
cenu 230 Kč/m² stanovenou znaleckým posudkem a p. p. č. 236/2 o výměře cca 6 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, za cenu 130 Kč/m², oba v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují, byla podána jedna nabídka, která byla otevřena na zasedání RM. Přílohy č. RM
363 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem částí pozemků.
Odůvodnění:
Po uskutečnění prodeje by nové oplocení mělo plynule navazovat na hranici pozemků p. p. č. 235/8 s p. p. č. 235/9 v
k. ú. Krčín, viz foto v příloze. Obálka s nabídkou byla otevřena dle Zásad je zasedání RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Přímo na zasedání RM byla otevřena jedna obálka s nabídkou. ST - splňuje to minimální cenu? OMP - ano, splňuje.
Do ZM zařadíme, až žadatel dodá GP.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15549/17,
(uložen úkol číslo 21969).
RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků p. p. č. 236/42 o výměře cca 67 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 250 Kč/m² a p. p. č. 236/2 o výměře cca 6 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 130 Kč/m², oba v k. ú. Krčín,
v majetku města, zapsaných na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví zájemce, p. P. S.,
za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že zájemce uhradí náklady na znalecký posudek, geometrický plán a
náklady na vklad práva do katastru nemovitostí. Za účelem zjištění přesné výměry výše uvedených pozemků zájemce předloží
geometrický plán pro jejich oddělení před projednáním věci v ZM.
RM 363 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 363 - 16.1.2017

2.3 Prodej louky z majetku města v ul. Husitské
Zdroj. dokum.: RM 363 - 2/3 - Flash Příloha: RM 363 - 2/3 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 361-15433/16 ze dne 05.12.2016 zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č.
137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 20 Kč/m2 pozemku s tím, že v kupní ceně
nejsou zahrnuty náklady na vypracování znaleckého posudku. Záměr města byl zveřejněn ode dne 13.12.2016 do dne
03.01.2017. Ke zveřejněnému záměru města byly podány dvě nabídky v uzavřených obálkách, které byly otevřeny na
zasedání RM. Příloha č. RM 363 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
OMP: náklady spojené s vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč budou připočteny ke kupní ceně. Obálky s
nabídkami budou otevřeny dle Zásad. Vyjádření odborných útvarů - viz RM č. 358, ve znění: "OVRR: Případné využití
předmětného pozemku pro soukromou zahradu ještě není dle platného ÚP NMnM možné - nachází se v ploše
přírodní. Nový ÚP NMnM však tento pozemek zařazuje do plochy zeleně soukromé, kterou lze využít jako soukromou
zahradu včetně možnosti oplocení. Prodej je možný, ale pro naplnění smyslu nákupu pro soukromé využití jako
zahrada, je k úvaze, zda nepočkat až na nový ÚP, ale není to podmínkou. Je potřeba také upozornit, že tato lokalita se
nachází v záplavovém území, takže jakékoliv nové využití včetně stavebních objektů bude podléhat posouzení z
hlediska tohoto poměrně zásadního limitu, ale s tím prý byli žadatelé seznámeni. ARCH: Připojuji se ke stanovisku
OVRR. Navrhuji vyčkat s prodejem pozemku do změny územního plánu. OF: Souhlasím s prodejem. Pozemek
nenavazuje na další městské pozemky a je umístěn mezi pozemky jiných vlastníků. OMP: Navrhujeme zvážit, zda si
obdobné pozemky ponechat v majetku pro případné směny."
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní hlasovali o navrženém usnesení, tj. doporučit ZM schválit prodej zájemci s nejvyšší nabídkou - hlasováno - 3
pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Doporučující usnesení k prodeji nebylo schváleno, proto ST formuloval další usnesení ve
smyslu "RM předkládá ZM k jejímu rozhodnutí..." - hlasováno - 5 pro.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15550/17,
(uložen úkol číslo 21970).
RM předkládá ZM k rozhodnutí prodej pozemku p. p. č. 137/1 o výměře 1863 m², druh pozemku trvalý travní porost v k. ú.
Krčín, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění
manželů pí R. D. a p. M. D., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 25 Kč/m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, s tím, že náklady spojené s vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.420 Kč budou připočteny k
nabídnuté kupní ceně, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 48.995 Kč.
RM 363 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 363 - 16.1.2017

2.4 Smlouva o věcném břemeni služebnosti v ul. Nábřežní pro ČEZ Distribuce a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 2/4 - Flash Příloha: RM 363 - 2/4 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035, zastoupená
na základě plné moci zmocněncem, společností ELEKTRO - COMP spol. s r.o., IČO: 15032060, se sídlem:
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, kterou zastupuje zmocněnec, společnost GGP s r.o., IČO: 04045408, se
sídlem: Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá město, po dokončení stavby zemního a
venkovního vedení v ul. Nábřežní, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-122005528/VB/1- Nové Město n.M., - knn ul. Nábřežní stanoveného geometrickým plánem č. 839-121/2016 v pozemcích
města p. p. č. 44/9, 105/2, 674/1, 674/2, 681, 710/4, 710/5 a 743/6 vše v k. ú. Krčín, na nichž bylo umístěno zemní a
venkovní kabelové vedení v délce 346,8 bm a připojovací pilíře a betonové sloupy v rozsahu 2,3 m². Město dne
27.01.2016 uzavřelo se žadatelem smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a o právu
provést stavbu a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm a 200 Kč/m² zatížených pozemků + DPH v zákonné
výši. Původní plánovaná trasa 387,5 bm byla zkrácena o cca 40 bm. Přílohy č. RM 363 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
Odůvodnění:
OF: S platebními podmínkami souhlasí. OVRR: Bez připomínek. OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání
s nemovitostmi v majetku města. Stavba je zkolaudovaná. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
vyplývá z uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválené usnesením č. RM 33514158/15.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 363- 15551/17,
(uložen úkol číslo 21971).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005528/VB/1- Nové Město n.M., - knn ul. Nábřežní
stanoveného geometrickým plánem č. 839-121/2016 v pozemcích města p. p. č. 44/9, 105/2, 674/1, 674/2, 681, 710/4, 710/5
a 743/6, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
na nichž bylo umístěno zemní a venkovní kabelové vedení v délce 346,8 bm a připojovací pilíře a betonové sloupy v rozsahu
2,3 m², a to na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč za 1 bm a 200 Kč za 1 m² pozemku zatíženého
věcným břemenem, tj. za celkovou náhradu 69.820 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy č. RM 363 - 2/4. RM pověřuje
ST podpisem smlouvy.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Pozemek po odstraněné stavbě RD na drážním pozemku v ul. Elektrárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 2/5 - Flash Příloha: RM 363 - 2/5 - Flash

V zájmu přeložky I/14 město v minulosti požádalo o převod pozemku st. p. č. 406 včetně polorozpadlého domu č. p.
411 a části pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro přístup v ulici Elektrárenská (domek naproti
zahradnictví, který byl obsazen bezdomovci). Důvodem byla eliminace jednoho z případných problémů při řízení na
stavebním odboru. ČR - Správa železniční a dopravní cesty (dále jen "SŽDC"), nechala na žádost města dům č. p. 411
odstranit a nadále spravuje pozemek st. p. č. 406 a pozemek p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Nyní SŽDC
žádá o zaslání závazného stanoviska města Nové Město nad Metují k žádosti města č. S1563/08-MAJ o koupi výše
uvedených nemovitostí - pozemků st. p. č. 406 a části pozemku p. p. č. 2176/1. Příloha: Přílohy č. RM 363 - 2/6.
K rozhodnutí:
1) Ne/trvat na úplatném převodu do majetku města v zájmu přeložky I/14 dle podané žádosti.
Odůvodnění:
Odbory doporučují ponechání pozemku v majetku ČR.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
K dané záležitosti podal MST informaci - poté odsouhlaseno. OMP vysvětlila důvody, které město v minulosti vedlo k
podání žádosti o odkoupení, které nyní není nutné.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 363- 15552/17
RM po odstranění domu č. p. 411 na pozemku st. p. č. 406 netrvá na převodu pozemku do vlastnictví města dle žádosti
S1563/08-MAJ a požaduje, aby pozemek byl sloučen s p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a ponechán ve vlastnictví
ČR, protože dle územně plánovacích dokumentací Královéhradeckého kraje a Nového Města nad Metují je pozemek dotčen
platným záměrem na umístění přeložky silnice I/14. V případě, že ČR - SŽDC bude s pozemkem p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují nakládat, žádáme o projednání záměru s městem Nové Město nad Metují.
RM 363 Rozhodla.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 363 - 16.1.2017

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 VŘ - Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/1 - Flash Příloha: RM 363 - 3/1 - Flash

Dne 09.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují",
uložit OMM opětovně vypsat.
Odůvodnění:
Nebyla podána žádná nabídka.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15553/17,
(uložen úkol číslo 21972).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad
Metují“ z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá OMM opětovné vypsání této veřejné zakázky.
RM 363 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 VŘ - PD - parkovací místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/2 - Flash Příloha: RM 363 - 3/2 - Flash

Dne 09.01.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD –
parkovací místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání,
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - parkovací místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad
Metují", schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD. Schválit RO.
Odůvodnění:
Byla podána pouze 1 nabídka. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 120 tis. Kč. V případě zadání této veřejné zakázky
je nutné schválit RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15554/17,
(uložen úkol číslo 21973).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - parkovací místa na sídlišti Luštinec, Nové Město nad Metují“ firmě Ing. Hynek
Seiner, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČO: 74569104, za nabídkovou cenu
121.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner,
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, IČO: 74569104 ve znění přílohy č. RM 363 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 2219 - akce Parkovací místa na sídlišti
Luštinec - PD o částku 1 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3313 - akce Multifunkční objekt Kina 70 - PD.
RM 363 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují
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náměstí Republiky 6

RM 363 - 16.1.2017

3.3 VŘ - Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T. G.
Masaryka v Novém Městě
nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/3 - Flash Příloha: RM 363 - 3/3 - Flash

Dne 09.01.2017 se uskutečnilo 1.jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T. G. Masaryka v Novém
Městě“. Hodnotící komise požádala uchazeče o doplnění chybějících dokladů. Ty byly předloženy ve středu 11.1.2017,
toho dne se hodnotící komise sešla na svém 2. jednání a předkládá RM z obou jednání protokoly z otvírání, posouzení
a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu
„Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15555/17,
(uložen úkol číslo 21974).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Zateplení BD čp. 44 - 47 v
ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ firmě Ing. Aleš Řada, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, IČO: 74934163, za
nabídkovou cenu 117.733 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Ing. Aleš Řada, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, IČO: 74934163, ve znění přílohy č. RM 363 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost p. L. M. o souhlas s přístupem a sjezdem na p. p. č. 635/4 a uložení vodovodní přípojky pro
výstavbu RD (PŘESUNUTO DO RM 264)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/4 - Flash Příloha: RM 363 - 3/4 - Flash

Město obdrželo žádost p. L. M., který uvažuje s výstavbou rodinného domu (dále jen "RD") na p. p. č. 635/4 v k. ú.
Krčín, který vlastní. Vzhledem k plánovanému záměru potřebuje získat přístup a příjezd včetně uložení inženýrské sítě
přes p. p. č. 634/7 ve vlastnictví města. Z těchto důvodů žádá o vydání stanoviska k:
1) Připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 (ostatní komunikace) k pozemku
p. p. č. 676/1 (ostatní komunikace).
2) Souhlas s přístupem a příjezdem na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7, na který má město uzavřenou nájemní smlouvu
(účel užívání zahrada) s otcem a sestrou žadatele.
3) Souhlas s umístěním vodovodní přípojky do p. p. č. 676/1 a 634/7 ve vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vydáním kladného stanoviska:
1) k připojení pozemku p. p. č. 635/4 k místní komunikaci přes pozemek p. p. č. 634/7 k pozemku p. p. č. 676/1.
2) k přístupu a příjezdu na p. p. č. 635/4 po p. p. č. 634/7.
3) k umístění vodovodní přípojky do p. p. č. 676/1 a 634/7.
Odůvodnění:
Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.:
Po projednání žadatele s VaK(em) vzešel návrh, že v případě budování vodovodního řádu pro další pozemky, bude
vodovodní přípojka vyměněna za vodovodní řád. Žadateli pak bude ponechána pouze kolmá přípojka k domu. Viz
příloha č. RM 363 - 3/4 - stanoviska OMP, TS, ODSH a vyjádření ORM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal k prezentované situaci ARCH. Nakonec se radní shodli na přesunu rozhodnutí k tomuto bodu, a to z
důvodu poskytnutí prostoru ke svolání osobní schůzky za účasti vedení města, odborných útvarů a žadatele.
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Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 363 - 16.1.2017

3.5 Žádost fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. o vydání stanoviska k plánované stavbě „Nové Město n. M., Na
Strážnici nn rekonstrukce“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/5 - Flash Příloha: RM 363 - 3/5 - Flash

Firma ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. žádá o vydání stanoviska k plánované stavbě s názvem „Nové Město n. M., Na
Strážnici nn rekonstrukce“, k. ú. Krčín. Jedná se o kompletní rekonstrukci dožité distribuční sítě NN 0,4 kV společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. (ČEZ) v ulicích 1. máje, Malá Strážnice, Na Strážnici, Bratří Čapků a Nábřežní. Realizace
přeložení nadzemního vedení ČEZ pod zem by měla po vzájemné dohodě mezi městem a společností ČEZ, vzhledem
k plánované rekonstrukci chodníku v ul. Na Strážnici (po pravé straně směrem na Nahořany), probíhat v druhé
polovině roku 2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s plánovanou stavbou fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. „Nové Město n. M., Na Strážnici nn rekonstrukce“, při
které dojde k uložení distribuční sítě NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ČEZ) pod zem a s návrhem vyjádření města
k této stavbě.
Odůvodnění:
OMM a TS nemají proti uložení distribuční sítě NN pod zem námitek.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 363- 15556/17,
(uložen úkol číslo 21975).
RM souhlasí s plánovanou stavbou fy ELEKTRO-COMP, spol. s.r.o. „Nové Město n. M., Na Strážnici nn rekonstrukce“, při
které dojde k uložení distribuční sítě NN společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ČEZ) pod zem. RM schvaluje návrh vyjádření
města k plánované stavbě ve znění přílohy č. RM 363 - 3/5.
RM 363 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Komise pro hodnocení a posouzení nabídek na „Zpracování architektonicko-urbanistické studie na
Terminál Rychta"
Identifikace:
V prosinci 2016 město vyhlásilo veřejnou zakázku na „Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové
nabídky na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta“. Otvírání nabídek proběhne dne 31.01.2017. Hodnotícími
kritérii je nabídková cena za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (váha 55 %) a estetické a funkční
vlastnosti komplexního architektonicko-urbanistického a dopravního řešení, včetně ekonomické náročnosti navrženého
řešení (váha 45 %). Pro hodnocení a posouzení nabídek je vhodné stanovit odbornou komisi. ORM společně s ARCH
předkládá RM ke schválení 7 člennou hodnotící komisi v tomto složení: Ing. Michal Beseda, MBA, náhradník - p. Petr
Hable, Ing. Martin Prouza, náhradník - Ing. Vilém Maur, MBA, Ing. Simona Vojnarová, náhradník - Ing. Libor Pozděna,
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Mgr. A. Pavel Rek, Ing. arch. Radek Novotný a Mgr. A. Vít Lukas.
K rozhodnutí:
Schválit odbornou hodnotící komisi pro akci „Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky
na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta“.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

ST podal krátký komentář.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 363- 15557/17
RM schvaluje hodnotící komisi na veřejnou zakázku na „Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové
nabídky na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta“ ve složení: Ing. Michal Beseda, MBA, náhradník - p. Petr Hable,
Ing. Martin Prouza, náhradník - Ing. Vilém Maur, MBA, Ing. Simona Vojnarová, náhradník - Ing. Libor Pozděna, Ing. arch.
Zdeněk Lukeš, Mgr. A. Pavel Rek, Ing. arch. Radek Novotný a Mgr. A. Vít Lukas.
RM 363 Schvaluje.
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3.7 Hydrogeologické posouzení možnosti likvidace srážkových vod
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/7 - Flash Příloha: RM 363 - 3/7 - Flash

Město na základě usnesení č. RM 355-15133/16 a na základě podnětu pí P. nechalo zpracovat hydrogeologické
posouzení možnosti likvidace srážkových vod z komunikací v areálu kasáren. V areálu kasáren se zpracovává PD na
komunikaci, původně byly v tomto areálu odváděny dešťové vody do kanalizace, při řešení nové PD, s tím však fy
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. nesouhlasí. Proto byl ve spodní části kasáren navržen zasakovací objekt. S tímto
řešením pí G. P. nesouhlasí a vyjadřuje obavu z budoucího podmáčení a poškozování jejího pozemku. K tomuto
podnětu podal své vyjádření projektant, který dokládal, že dle jeho přiloženého výpočtu je zasakovací objekt navržen s
3 násobnou bezpečnostní kapacitou.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Zpracované hydrogeologické posouzení bylo předáno k vyjádření dodavateli projektové dokumentace na "Komunikaci
v areálu kasáren Nové Město nad Metují", firmě Architep s.r.o., Hradec Králové a ke stanovení dalšího postupu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 363- 15558/17
RM bere na vědomí hydrogeologické posouzení možnosti likvidace srážkových vod z komunikací v areálu kasáren
zpracované Hydrogeologickou společností s.r.o., Praha 5 - Zbraslav.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Podání žádosti o dotaci - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - II. Etapa
Identifikace:
Městská policie podala žádost o navýšení počtu kamer městského dohlížecího systému (dále jen "MKDS") pro rok
2017. V rozpočtu města pro letošní rok je schválena částka 260 tis. Kč, přičemž je zde uvažováno o dvou kamerových
bodech - a) křižovatka ulic Nádražní a Boženy Němcové a b) ulice T. G. Masaryka příjezd do města (před nákupním
centrem Albert a Penny Market). Letos je možné opět podat žádost o dotaci do Programu prevence kriminality na
místní úrovni 2017 Ministerstva vnitra na rozšíření kamerového systému. Povinná výše finanční spoluúčasti města je
min. 10 %.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti dílčího projektu Nové Město nad Metují - Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému - II. etapa do programu Prevence kriminality vyhlášeného MV ČR, pověřuje ST podpisem příslušných dokladů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 363- 15559/17,
(uložen úkol číslo 21976).
RM schvaluje podání žádosti dílčího projektu Nové Město nad Metují - Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému - II. etapa do programu Prevence kriminality vyhlášeného Ministerstvem vnitra. RM pověřuje ST podpisem
příslušných dokladů.
RM 363 Schvaluje.
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3.9 Podání žádostí o dotaci - Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
pro rok 2017
Identifikace:
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na počátku ledna 2017 podmínky pro poskytování dotací v programu „Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků“, jehož účelem je údržba stávajících prvků venkovské krajiny, jedinečných
historických dominant, hasičských zbrojnic, budování míst pasivního odpočinku a údržba polních cest. Žadatelem
může být kromě obcí do 5 tis. obyvatel i obce do 10 tis. obyvatel, ale to pouze v případě, pokud se předmět dotace
bude nacházet v místní části, která má maximálně 1000 obyvatel. V našem případě se jedná pouze o místní čísti
Vrchoviny a Spy. Žádosti se mohou podávat ode dne 01.02.2017 do dne 24.02.2017.
V otevřeném podprogramu „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ jsou mimo jiné
podporovány i kaple, kapličky. ORM v rozpočtu na rok 2017 v položce „místních památky“ má vyčleněny finanční
prostředky ve výši 100 tis. Kč na opravu střechy kaple v místní části Spy. K tomuto objektu je dále v rozpočtu OSN
vyčleněných 20 tis. Kč na opravu okna a vstupních dveří. Výše neinvestiční dotace by u tohoto projektu činila max.
70% skutečně vynaložených uznatelných výdajů (min. 15 tis. Kč, max. 700 tis. Kč). Druhým z otevřených podprogramu
vhodných pro město je „Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku“. Podporovány jsou místa
pasivního odpočinku, kam budou doplněny lavičky, koše, stojany na kola, zastřešení, apod. Opět do úvahy připadají
pouze lokality v místních částech Vrchoviny a Spy. Projekt by byl financován z položky „městský mobiliář - 200 tis. Kč“,
která byla schválena v rozpočtu města na rok 2017. Projekt a výběr míst bude navržen ve spolupráci s ARCH. Opět
dotace ve výši 70%, minimálně pak 25.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci do programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2017 na akce schválené v rozpočtu města 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 363- 15560/17,
(uložen úkol číslo 21977).
RM schvaluje zahájení přípravy a podání žádostí o dotaci do programu 129 660 „Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“ s projekty zařazenými v položkách rozpočtu města na rok 2017, a to „místní památky - oprava kaple ve Spech“ a
„městský mobiliář“.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 116-7481/16 schválilo podání žádosti o příspěvek ze SFDI na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek na rok 2017 na akci Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny. Jednou z povinných příloh k
podání žádosti o dotaci (termín do dne 20.01.2017) je pravomocné stavební povolení. Žádost o stavební povolení byla
podána na OVRR a dne 09.11.2016 bylo zahájeno stavební řízení. Vlastník podílu o velikosti ¾ pozemků p. p. č. 301/3
a p. p. č. 301/6 v k. ú. Vrchoviny paní H. T. odmítla podepsat Smlouvu o právu k provedení stavby, požaduje do
smlouvy konkretizovat majetkoprávní vypořádání. Tomuto požadavku nemůže město v termínu do podání žádosti
vyhovět. S účastníky řízení bylo jednáno po celou dobu přípravných a projekčních prací. Vzhledem k tomu, že
nemáme jednu z povinných příloh k žádosti, není možné podání žádosti v lednovém termínu.
SFDI zpravidla vyhlašuje v září druhé kolo výzvy pro podání žádosti, vyhodnocení koncem října, realizace musí být v
příslušném roce podání žádosti. Další možností by bylo podat žádost v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu - integrovaných projektů CLLD prostřednictvím výzev vyhlášených MAS Pohoda Venkova. Dotace 95 %
způsobilých výdajů (SFDI do výše 85 %).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

ST - vlastník pozemku se rozhodl smlouvu nepodepsat. MST - cyklostezky již nejsou tak žhavým tématem jako před
pár lety + okomentoval, bohužel - díky zamítavým postojům vlastníků pozemků, je realizace dalších přislíbených
cyklostezek značný problém. Další diskutující: Ing. Prouza, Ing. Neumann.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 363- 15561/17
RM bere na vědomí, že nebude předložena žádost o poskytnutí příspěvku ze SFDI na akci Cyklostezka Nové Město nad
Metují - Vrchoviny v termínu do dne 20.01.2017.
RM 363 Bere na vědomí.
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3.11 Źádost p. Z. L. o vybudování parkovacího stání na pozemku města
Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/11 - Flash Příloha: RM 363 - 3/11 - Flash

Identifikace:

Na město byla podána žádost p. Z. L. o souhlas města s vybudování parkovacího stání na pozemku města. Jedná se
o pozemek p. p. č. 640/1 v k. ú. Krčín v oblasti sídliště Luštinec.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním jednoho parkovacího místa na pozemku p. p. č. 640/1 v k. ú. Krčín za daných podmínek.
Odůvodnění:
Na zřízení dalších parkovacích míst na sídlišti Luštinec byla zpracována ARCH studie, která byla odsouhlasena v RM
357 a nyní proběhla veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace na parkovací místa na sídlišti Luštinec.
Požadované místo p. L. je mimo navrhovaná místa ARCH. I přes to ORM navrhuje souhlasit, na uvedené místo si však
žadatel musí zajistit vyjádření DI Náchod a příslušné povolení stavebního úřadu. V případě projednání s dotčeným
orgánem a získání příslušného povolení by se žadatelem byla uzavřena Smlouva o výpůjčce na dobu 20 let.
Vyjádření OVRR: Kdyby se jednalo o soukromou odstavnou plochu pro jedno vozidlo do 300 m2, tak by se ze strany
stavebního úřadu nemuselo nic vydávat. Jelikož se však jedná o vybudování na městském pozemku, tak bych to
považoval i v případě vyhrazeného stání za veřejnou parkovací plochu jako součást místní komunikace. Povolení by
bylo na sloučené územní řízení a stavební povolení s poplatkem 11 tis. Kč.
Vyjádření ODSH: ODSH upozorňuje na potřebu zachování stávajících rozhledových poměrů (min. 35 m) u přilehlého
napojení komunikace na ul. U Letiště.
Za OVRR-OŽP: Po odborné stránce by případný pronájem zahrnoval i vybudování plochy pro odstavení vozidla. Pro
tuto plochu je nutné zajistit technickým opatřením zabránění znečištění pozemku a podzemních vod při úniku
provozních kapalin z parkovaného vozidla. Pouze zámková dlažba nestačí a bylo by nutné ji minimálně doplnit sorbční
geotextilii, která by zabránila znečištění. Konkrétní návrh technického řešení odstavné plochy pro parkování vozidla je
nutné odsouhlasit na OVRR-OŽP.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Mgr. Černého - poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 363- 15562/17,
(uložen úkol číslo 21978).
RM souhlasí s vybudováním jednoho parkovacího místa na pozemku p. p. č. 640/1 v k. ú. Krčín za těchto podmínek: žadatel
si zajistí vyjádření DI Náchod, příslušné povolení stavebním úřadem, předkládána projektová dokumentace stavebnímu úřadu
bude zkonzultována a odsouhlasena městem, po předložení všech těchto dokladů uzavře s městem smlouvu o výpůjčce
pozemku pro dané parkovací místo.
RM 363 Souhlasí.
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3.12 Žádost p. A. D. k záměru postavit novostavbu garáže na hranici pozemku ve vlastnictví města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 3/12 - Flash Příloha: RM 363 - 3/12 - Flash

Dne 14.11.2016 podal p. D. žádost o vyjádření se k záměru postavit novostavbu skladu a garáže na pozemku p. p. č.
150/1, k. ú. Krčín, kterou by rád umístil na hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada, který je ve
vlastnictví města. Ke garáži bude umožněn příjezd přes pozemek p. p. č. 111/1, která je ve vlastnictví investora a na
níž je již garáž s min. jedním garážovým stáním umístěna. Na místě, kde žadatel žádá o umístění novostavby garáže
se v současnosti nachází jiná stavba, zřejmě se jedná o sklad zahradního nářadí. Navrhovaná stavba je
obdélníkového tvaru o rozměrech 6,3 x 16,3 m, tj. 96,4 m2, kontaktně zateplena. Objekt bude zastřešen pultovou
střechou s plechovou krytinou ve sklonu 5°. Tato záležitost byla projednána v RM 361 a bylo přijato nesouhlasné
usnesení. Pan D. se sešel se ST a následně doplnil zákresy do fotografie a souhlasy nájemníků domu č. p. 34 v ul.
Husitská. ORM předkládá RM proto tuto žádost k opětovnému projednání.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o revokaci usnesení a souhlasit s umístěním novostavby skladu a garáže na pozemku p. p. č. 150/1 na
hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Požárně nebezpečný prostor nesmí přesahovat na pozemek města (nyní to z dokumentace není
zcela zřejmé), došlo by tak k zatížení pozemku města, na kterém by se do budoucna nedala postavit žádná stavba.
Pozemek města je dle ÚP plochou pro bydlení - nízkopodlažní. Jinak proti umístění nemáme námitek a souhlasíme s
povolením výjimky z odstupové vzdálenosti, která je stavebním zákonem stanovena na 2 m od hranice pozemku.
Stanovisko OMP: Nesouhlasíme s umístěním stavby na hranici pozemku - z jiného pohledu na věc: Zastínila by
zahradu u č. p. 34. Velikost garáže se nám zdá nepřiměřená pro umístění auta a zahradního nářadí (to nebude jen
garáž). U objektu garáž je a je přistavena k č. p. 34.
Stanovisko ARCH: Se stavbou objektu garáže souhlasím za předpokladu, že stavba nebude požárním rizikem pro
městský pozemek a stavby / i dočasné /na něm umístěné. Voda ze střechy objektu garáže bude svedena na pozemek
žadatele.
Stanovisko OVRR: Dle § 25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. lze s ohledem na charakter zástavby umístit až na hranici
pozemku garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. Umístění stavby bude předcházet
řízení o udělení výjimky z odstupových vzdáleností dle § 169 stavebního zákona. V normě ČSN 73 0802 je v čl. 10.2.1
stanoveno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku. Proto by garáž na
hranici požárně nebezpečný prostor vykazovat neměla. Pokud tomu tak bude, je nutný souhlas vlastníka sousedního
pozemku, nejlépe se zápisem věcného břemene vymezující rozsah požárně nebezpečného prostoru.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST - informoval o výsledcích jednání s p. D., což vedlo k návrhu revokace původního, zamítavého
usnesení. Navázala obsáhlá diskuse přítomných o tom, zda umožnit stavbu až k hranicím pozemku, nebo zda trvat na
3 m odstupu od hranic. ST uvedl, že by bylo možné specifikovat podmínky v nějakém písemném závazku žadatele. S
tímto byli radní těsnou většinou srozuměni.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 363- 15563/17,
(uložen úkol číslo 21979).
RM revokuje své usnesení č. RM 361-15445/16 a souhlasí s umístěním novostavby skladu a garáže na pozemku p. p. č.
150/1 na hranici s pozemkem p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Požárně
nebezpečný prostor stavby však nesmí přesahovat na pozemek města. RM souhlasí s umístěním stavby s podmínkou
závazku stavebníka, že v budoucnu i on umožní stavbu na pozemku města umístěnou až na hranice jeho pozemku, který
vlastní.
RM 363 Souhlasí.
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3.13 Ze ZM 117 - 7/2 - podnět zastupitele Ing. Hovorky - Husovo náměstí - doplnění osvětlení
Identifikace:
Ing. Hovorka vznesl podnět související s Husovým náměstím a osvětlením v jeho ploše po skončení pětileté povinné
udržitelnosti dotovaného projektu. I když to bude problematické s památkáři, tak navrhuje hledat možnosti, jak doplnit
nějaké osvětlení do plochy Husova náměstí. Na základě tohoto podnětu byl zadán úkol v PVO: "PVO ukládá OMM
zpracovat ve spolupráci s ORM a ARCH návrh na umístění veřejného osvětlení na Husovo náměstí k morovému
sloupu a Nejsvětější Trojici, návrh projednat se ST a MST, pak požádat památkáře o schválení a předložit ke
konečnému rozhodnutí do RM." Po splnění tohoto úkolu bude věc předložena k dalšímu rozhodnutí v RM a o výsledku
bude Ing. Hovorka informován prostřednictvím zápisu z jednání RM.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Hovorka zastupitel Zastupitelstvo města

ST - OMM zahájil další kolo předběžných jednání s památkáři - p. Raisem a bude jednáno i s DI PČR - p. Kultem.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 363- 15564/17
RM bere na vědomí informaci o zadání úkolů souvisejících s podnětem zastupitele Ing. Libora Hovorky, který se týkal návrhu
doplnění osvětlení v ploše Husova náměstí.
RM 363 Bere na vědomí.
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Správa nemovitostí

15:05

OMM

4.1 Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 215
Identifikace:

(Int.: OSN/522) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/1 - Flash Příloha: RM 363 - 4/1 - Flash

Protokol z provedené technicko-bezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 215 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/1). Vlastník vodní nádrže má povinnost
tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. OMM předkládá zápis na vědomí RM, vč. doporučení uložit úkoly plynoucí ze
závěru protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí protokol a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Možnost získání dotačních
příspěvků byla konzultována s projektovou manažerkou. Na realizaci a projektovou přípravu sanace této nádrže je
možné podat žádost do dotačního programu "Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží",
alokovaná částka pro Královéhradecký kraj je 1.500 tis. Kč, maximální dotace ve výši 400 tis. Kč, možno čerpat
maximálně 70 % z celkových podpořitelných výdajů, podání žádosti do dne 24.03.2017. OSN doporučuje podat žádost
na projektovou přípravu oprav nádrže. Tato vodní nádrž je již zařazena do zásobníku investičních akcí pod ID 770.
Spolu s návrhem řešení situace dle závěru protokolu bude řešen požadavek Osadního výboru Vrchoviny na odbahnění
této nádrže (viz PVO 238-11551/16).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15565/17,
(uložen úkol číslo 21980).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/1 Protokol z provedené technicko-bezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 215 a ukládá OMM předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
RM 363 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Technickobezpečnostní dohled - Rybník Hradiště
Identifikace:

(Int.: OSN/523) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/2 - Flash Příloha: RM 363 - 4/2 - Flash

Protokol z provedené technicko-bezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky Rybníku Hradiště na
pozemku p. p. č. 927, 976, 977/2 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/2). Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto
prohlídku provádět 1x za 10 let. OMM předkládá zápis na vědomí RM, vč. doporučení uložit úkoly plynoucí ze závěru
protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí protokol a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Možnost získání dotačních
příspěvků byla konzultována s projektovou manažerkou. Na realizaci a projektovou přípravu sanace této nádrže je
možné podat žádost do dotačního programu "Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží",
alokovaná částka pro Královéhradecký kraj je 1.500 tis. Kč, maximální dotace ve výši 400 tis. Kč, možno čerpat
maximálně 70 % z celkových podpořitelných výdajů, podání žádosti do dne 24.03.2017. OSN doporučuje podat žádost
na projektovou přípravu oprav nádrže. Tento rybník je již zařazen do zásobníku investičních akcí pod ID 31.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OSN - komentář ke zpracovaným podkladům za tyto vodní plochy. Na to navázala diskuse o jednotlivých rybnících v
majetku města. Zazněla mj. informace, že nejnákladnější bude odbahnění rybníků. Radní pak diskutovali především
právě o rybníku Hradiště a o tom, jak by mohlo být zajištěno zlepšení jeho technického stavu. Nakonec se shodli na
doplnění usnesení ve smyslu, že ST bude s vedením městské organizace ČRS jednat o jejich představách do
budoucna.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15566/17,
(uložen úkol číslo 21981).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/2 Protokol z provedené technicko-bezpečnostní prohlídky Rybníku
Hradiště na pozemku p. p. č. 927, 976, 977/2 a ukládá OMM předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto zápisu.
RM ukládá ST jednat do 31. ledna 2017 s MO ČRS o budoucím využití Rybníka Hradiště.
RM 363 Ukládá.
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4.3 Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5
Identifikace:

(Int.: OSN/524) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/3 - Flash Příloha: RM 363 - 4/3 - Flash

Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky vodní nádrže ve Spech
na pozemku p. p. č. 266/5 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/3). Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku
provádět 1x za 10 let. OMM předkládá zápis na vědomí RM, vč. doporučení uložit úkoly plynoucí ze závěru protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Možnost získání dotačních
příspěvků byla konzultována s projektovou manažerkou. Na realizaci a projektovou přípravu sanace této nádrže je
možné podat žádost do dotačního programu "Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží",
alokovaná částka pro Královéhradecký kraj je 1.500 tis. Kč, maximální dotace ve výši 400 tis. Kč, možno čerpat
maximálně 70 % z celkových podpořitelných výdajů, podání žádosti do dne 24.03.2017. OSN doporučuje podat žádost
na projektovou přípravu oprav nádrže.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15567/17,
(uložen úkol číslo 21982).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/3 Protokol z provedené technicko-bezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve
Spech na pozemku p. p. č. 266/5 a ukládá OMM předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
RM 363 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 878/11
Identifikace:

(Int.: OSN/525) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/4 - Flash Příloha: RM 363 - 4/4 - Flash

Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 878/11 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/4). Vlastník vodní nádrže má povinnost
tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. OMM předkládá protokol na vědomí RM, včetně doporučení uložit úkoly plynoucí
ze závěru protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Dle závěru zprávy je třeba
provést drobnou údržbu. Tuto údržbu provedou TS - provedení údržby konzultováno s vedoucím TS.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 363- 15568/17,
(uložen úkol číslo 21983).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/4 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 878/11 a ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
RM 363 Ukládá.
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4.5 Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 876/32
Identifikace:

(Int.: OSN/526) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/5 - Flash Příloha: RM 363 - 4/5 - Flash

Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 876/32 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/5). Vlastník vodní nádrže má povinnost
tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. OMM předkládá zápis na vědomí RM, vč. doporučení uložit úkoly plynoucí ze
závěru protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí protokol a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Dle závěru zprávy je třeba
provést drobnou údržbu. Tuto údržbu provedou TS - provedení údržby konzultováno s vedoucím TS. Tato vodní nádrž
je již zařazena do zásobníku investičních akcí pod ID 405.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 363- 15569/17,
(uložen úkol číslo 21984).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/5 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 876/32 a ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
RM 363 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 875/14
Identifikace:

(Int.: OSN/527) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/6 - Flash Příloha: RM 363 - 4/6 - Flash

Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodního díla. Protokol se týká prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 875/14 (bližší určení viz příloha č. RM 363 - 4/6). Vlastník vodní nádrže má povinnost
tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. OMM předkládá zápis na vědomí RM, vč. doporučení uložit úkoly plynoucí ze
závěru protokolu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí protokol a uložit úkol plynoucí ze závěru protokolu.
Odůvodnění:
Vlastník vodní nádrže má povinnost tuto prohlídku provádět 1x za 10 let. Prohlídka se uskutečnila dne 06.12.2016 za
účasti OSN, OŽP a TS. OSN předkládá protokol se zhodnocením stavu vodní nádrže. Dle závěru zprávy je třeba
provést drobnou údržbu. Tuto údržbu provedou TS - provedení údržby konzultováno s vedoucím TS.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 363- 15570/17,
(uložen úkol číslo 21985).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/6 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve
Vrchovinách na pozemku p. p. č. 875/14 a ukládá TS provést drobnou údržbu plynoucí ze závěru protokolu.
RM 363 Ukládá.
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4.7 Prohlášení objektu č. p. 22 (Stará škola) za kulturní památku - vyjádření vlastníka
Identifikace:

(Int.: OSN/528) Zdroj. dokum.: RM 363 - 4/7 - Flash Příloha: RM 363 - 4/7 - Flash

OSN předkládá RM informaci o zahájení správního řízení, týkajícího se podání návrhu na prohlášení objektu č. p. 22,
ul. Bratří Čapků za kulturní památku. Návrh podali Ing. akad. arch. Marie Davidová, pí Tamara Samková, PhDr.
Čestmír Brandejs, p. Jiří Mrkvička, p. Pavel Střihavka a arch. Zdenek Marek. Výše jmenovaní podali návrh bez
jakékoliv konzultace, nebo oznámení vlastníkovi objektu. Ze všech dosavadních vyjádření zainteresovaných organizací
vyplývá, že objekt je jednoznačně doporučen k uznání za kulturní památku.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o zahájení správního řízení.
Odůvodnění:
O podání návrhu na prohlášení objektu č. p. 22 bylo informováno vedení města. Uskutečnila se konzultace k přípravě
vyjádření k podkladům a podání návrhu. Vzhledem k tomu, že prohlášení objektu za kulturní památku bude mít vliv na
budoucnost objektu, předkládá OSN vyjádření k podkladům RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse, ve které se radní mj. kriticky vyjadřovali k tomu, že město, jako vlastník uvedené nemovitosti, se o
zahájeném procesu dozvědělo fakticky jako poslední. MST informoval, že je plánována schůzka s předsedkyní Spolku
Krčín.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 363- 15571/17,
(uložen úkol číslo 21986).
RM bere na vědomí informaci o zahájení správního řízení o podání návrhu na prohlášení objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků za
kulturní památku a zároveň souhlasí s vyjádřením vlastníka k podkladům řízení ve znění přílohy č. RM 363 - 4/7.
RM 363 Souhlasí.
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Školství, kultura a sport

15:40

OŠKS

5.1 Návrh limitu mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/1 - Flash Příloha: RM 363 - 5/1 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení návrh na stanovení limitu mzdových prostředků, které mohou školy a školská
zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují čerpat z příspěvku od zřizovatele na rok 2017 - viz příloha RM 3635/1.
K rozhodnutí:
Schválit limity mzdových prostředků pro školy a školská zařízení.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Doporučuji schválit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15572/17
RM schvaluje pro rok 2017 limity prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná městem
Nové Město nad Metují, které mohou čerpat z příspěvku od zřizovatele dle přílohy RM 363 - 5/1.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce
Identifikace:
V souvislosti se změnou školského zákona se posouvá termín zápisů dětí k povinné školní docházce. Do roku 2016
probíhaly zápisu v termínu od 15.01. do 15.02. příslušného roku. Od letošního roku se zápisy uskutečňují od 01.04. do
30.04. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V našich základních školách proběhnou
zápisy v těchto termínech: "ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí" ve čtvrtek 06.04. a v pátek 07.04.2017, v "ZŠ Krčín" ve
čtvrtek 20.04. a v pátek 21.04.2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se informacemi k zápisu dětí k povinné školní docházce.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15573/17
RM bere na vědomí informace o zápisu dětí k povinné školní docházce, které se uskuteční v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod a v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ve čtvrtek
06.04. a v pátek 07.04.2017, v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve čtvrtek 20.04. a v pátek 21.04.2017.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Informace o zapojení do projektu - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/3 - Flash Příloha: RM 363 - 5/3 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Škola žádá o celkem
899.800 Kč na realizaci těchto aktivit: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Školní asistent - personální
podpora ZŠ, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele "ZŠ Komenského" o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15574/17
RM se seznámila s informací ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o zapojení školy
do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" a získání finančních prostředků ve výši 899.800 Kč. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 363 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 23.1.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 363 - 16.1.2017

5.4 Informace o zapojení do projektu - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/4 - Flash Příloha: RM 363 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje RM o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Škola žádá o celkem
887.736 Kč na realizaci těchto aktivit: Vzdělávání pedagogických pracovníků, Tandemová výuka na ZŠ (rodilý mluvčí),
Sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Klub zábavné logiky a deskových her
pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem..
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "ZŠ Malecí" o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 363- 15575/17
RM se seznámila s informací ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o zapojení školy do
projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" a získání finančních prostředků ve výši 887.736 Kč. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 363 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu
Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/5 - Flash Příloha: RM 363 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Dne 05.01.2017 se sešel ke svému jednání Řídící výbor (dále jen "ŘV") pro realizaci Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání na území SO ORP Nové Město nad Metují. ŘV schválil aktualizaci Strategického rámce Místního akčního
plánu - doplnění cíle (Podpora rozvoje polytechnického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání), aktualizace
investičních priorit pro program IROP (u zřizovatele město Nové Město nad Metují došlo ke shrnutí záměrů u
jednotlivých základních škol do konkrétních projektů, u zřizovatele obec Provodov- Šonov byl doplněn projekt
"Stavební úpravy a přístavba MŠ"). Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu se provádí jednou za půl
roku.
K rozhodnutí:
Seznámit se s aktualizací Strategického rámce Místního akčního plánu ke dni 05.01.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 363- 15576/17
RM se seznámila s aktualizací Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové
Město nad Metují schváleného na jednání Řídícího výboru dne 05.01.2017 a bere tento Strategický rámec na vědomí ve znění
ve znění přílohy č. RM 363 - 5/5.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Ediční plán MKN na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/6 - Flash Příloha: RM 363 - 5/6 - Flash

Ředitelka MKN předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2017 - viz příloha č. RM 363 - 5/6.
K rozhodnutí:
Schválit ediční plán MKN na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse k bodům 5/6 a 5/7, zda vydávané záležitosti skutečně patří do edičního plánu.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 363- 15577/17
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 363 - 5/6.
RM 363 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 363 - 16.1.2017

5.7 Ediční plán MMUZ na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/7 - Flash Příloha: RM 363 - 5/7 - Flash

Ředitel MMUZ předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2017 - viz příloha č. RM 363 - 5/7.
K rozhodnutí:
Schválit ediční plán MMUZ na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 5/6.
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 363- 15578/17
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 363 - 5/7.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Inspekční zpráva a Protokol - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/8 - Flash Příloha: RM 363 - 5/8 - Flash

Ve dnech 23. - 25.11.2016 provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát inspekční činnost v
"MŠ Na Františku. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. V Inspekční zprávě se uvádí, že
se výrazně zlepšily materiální podmínky školy, škola příkladně spolupracuje s rodiči, příkladná je vzdělávací nabídka,
kvalitně je vedená pedagogická diagnostika dětí, důsledně se dodržují zásady individuálního a citlivého přístupu k
dětem. Pro zlepšení činnosti školy je doporučeno uskutečnit několik opatření, např. častěji využívat počítačové
výukové programy, vést děti k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení, zajistit vhodnou velikost sedacího nábytku ve
speciální třídě. Celkově je škola hodnocena velmi dobře.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Inspekční zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát v "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - dotaz k nedostatkům a opatřením. OŠKS - je to stanoveno v usnesení a bude o tom RM informována
na RM č. 365.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 363- 15579/17,
(uložen úkol číslo 21987).
RM se seznámila s Inspekční zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát ve dnech 23. - 25.11.2016 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, a bere tuto zprávu na
vědomí. RM ukládá OŠKS projednat výsledky Inspekční zprávy s ředitelkou Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, stanovit termíny pro odstranění nedostatků a o všem následně informovat RM.
RM 363 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 363 - 16.1.2017

5.9 "Dětský silvestr aneb Silvestrovské odpoledne pro děti" 2016 - poděkování
Identifikace:
OŠKS doporučuje poděkovat sponzorům a všem organizacím a jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské odpoledne pro děti" dne 31.12.2016.
K rozhodnutí:
Poděkovat za přípravu a průběh akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské odpoledne pro děti" dne 31.12.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 363- 15580/17
RM děkuje sponzorům a všem organizacím a jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce "Dětský silvestr aneb
Silvestrovské odpoledne pro děti" dne 31.12.2016.
RM 363 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/10 - Flash Příloha: RM 363 - 5/10 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků příspěvkových organizací na rok
2017(s výjimkou školských PO).
K rozhodnutí:
Schválit limity mzdových prostředků a počtu pracovníků příspěvkových organizací na rok 2017 (s výjimkou školských
PO).
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
V 14:34 hodin radní začali jednat nejprve o limitu mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2017. Mgr.
Balcarová, ředitelka MSSS Oáza ode dne 01.01.2017 přišla osobně radním okomentoval žádost o navýšení počtu
pracovníků. Podrobně bylo argumentováno i v dopise ředitelky, který byl v příloze k bodu. V rámci diskuse pak
odpověděla na dotazy přítomných. Někteří radní oceňovali vysokou úroveň a kvalitu služeb, které MSSS Oáza a její
zaměstnanci poskytují, ať v terénu nebo přímo v objektu MSSS Oázy.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 363- 15581/17
RM schvaluje pro rok 2017 limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem prostředků na platy
(OP) a prostředky na dohody (D) takto: Městská knihovna Nové Město nad Metují - PZ: 9, PPZ: 8,2, OP: 1.991.792 Kč, D:
170.000 Kč; Městské muzeum Nové Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, OP 1.976.000 Kč, D: 190.000 Kč; Městské středisko
sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 58, PPZ: 54, OP: 15.137.782 Kč, D: 700.000 Kč.
RM 363 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 363 - 16.1.2017

5.11 Darovací smlouva - GOLDWARE CZ s. r. o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 5/11 - Flash Příloha: RM 363 - 5/11 - Flash

Darovací smlouva mezi dárcem: GOLDWARE CZ s. r. o., T. G. Masaryka 64, 54901 Nové Město nad Metují a
obdarovaným: město Nové Město nad Metují. Touto smlouvou dárce daroval obdarovanému věcný dar ve výši 2.000
Kč (rohlíky, chleba, sušenky), které byly obdarovaným využity při zajištění akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské
odpoledne pro děti", konané dne 31.12.2016 na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit Darovací smlouvou a přijetí daru.
Odůvodnění:
Darovací smlouvu nebylo možné dříve nechat RM schválit, protože se RM konala naposledy dne 19.12.2016. Z tohoto
důvodu je až nyní předkládána RM ke schválení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 363- 15582/17
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi dárcem: GOLDWARE CZ s. r. o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a
obdarovaným: město Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 363 - 5/11, a přijetí věcného daru ve výši 2.000 Kč
(rohlíky, chleba, sušenky), který byl obdarovaným využit při zajištění akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské odpoledne pro
děti", konané dne 31.12.2016 na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.
RM 363 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 6

RM 363 - 16.1.2017

Finance

16:25

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 363 - 6/1 - Flash Příloha: RM 363 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 363 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, poškozeného, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
ST připomněl nabídky k využití vyřazovaného nábytku jinde.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15583/17,
(uložen úkol číslo 21988).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Na Františku a majetku města ve znění přílohy č. RM 363 6/1.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.2.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2016
Zdroj. dokum.: RM 363 - 6/2 - Flash Příloha: RM 363 - 6/2 - Flash

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.3 Dohoda o úhradě dluhu
Zdroj. dokum.: RM 363 - 6/3 - Flash Příloha: RM 363 - 6/3 - Flash

Identifikace:

OF předkládá Dohodu o úhradě dluhu na základě Uznání dluhu ze dne 02.01.2017 žadatelky pí D. S. Žadatelka má
vůči městu Nové Město nad Metují dluh v celkové výši 11.648 Kč. Žadatelka navrhla splátky ve výši 800 Kč měsíčně.
Podrobnosti viz příloha č. RM 363 - 6/3.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti a schválit Dohodu o úhradě dluhu.
Odůvodnění:
Žadatelka neuhradila pohledávku s příslušenstvím, osobně požádala dne 02.01.2017 o splátkový kalendář s
měsíčními splátkami ve výši 800 Kč a podepsala Uznání dluhu, jímž se promlčecí doba k vymožení dluhu prodlouží z
obecné 3 leté na 10 let - § 639 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15584/17,
(uložen úkol číslo 21989).
RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu se žadatelkou pí D. S. ve znění přílohy č. RM 363 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 363 Schvaluje.
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Různé

16:30

7.1 Ukončení členství a jmenování nového člena v Sociálně-rozmisťovací komisi
Identifikace:
OSV navrhuje Radě města ukončit členství v Sociálně-rozmisťovací komisi paní Marie Rohulánové, která ukončila
pracovní poměr k 31.12.2016. Dále navrhuje jmenovat nového člena paní Lucii Drapákovou, která po MD nastoupila
na místo metodika MSSS Oázy (po paní Mgr. Balcarové).
K rozhodnutí:
Ukončit členství paní Marie Rohulánové a jmenovat novou členku Lucii Drapákovou, DiS.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 363- 15585/17
RM rozhodla o ukončení členství v Sociálně-rozmisťovací komisi paní Marie Rohulánové a jmenuje nového člena paní Lucii
Drapákovou, DiS. RM ukládá OSÚ zajistit předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
RM 363 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Centrum prevence Mandl - Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/2 - Flash Příloha: RM 363 - 7/2 - Flash

Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá ke schválení Smlouvu o zajištění a naplnění zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Jedná se o kolektivní hromadnou
licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. CP
Mandl je členem organizace, tudíž má nárok uzavřít tuto smlouvu, která je výhodná v oblasti výše finančního poplatku.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Konzultováno s PRAV - viz "Předkládací návrh" v příloze č. RM 363 - 7/2.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Dle názoru Ing. Neumanna se jedná o vysokou finanční částku - poté odsouhlaseno.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 363- 15586/17
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 363 - 7/2 Smlouvu o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 363 Schvaluje.
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7.3 Dotační titul MV ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/3 - Flash Příloha: RM 363 - 7/3 - Flash

Manažerka prevence kriminality žádá RM o schválení podání žádosti do dotačního titulu MV ČR pro oblast prevence
kriminality - realizace výchovně-rekreačního pobytu pro děti z rodin, které jsou v evidenci sociálně-právní ochrany dětí.
Termín podání žádosti je dne 31.01.2017. Náklady na realizace celkem jsou cca 84.000 Kč, žádost o dotaci je ve výši
50.000 Kč, povinná spoluúčast ve výši 34.000 Kč (podle zásad o poskytnutí dotace musí být povinná spoluúčast
minimálně 30 % z celkových nákladů na realizaci. Dále na realizaci projektu rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému, s povinnou spoluúčastí minimálně 10 % z rozpočtu města - více viz bod č. RM 363 - 3/8.
K rozhodnutí:
Souhlas s podáním žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 363- 15587/17,
(uložen úkol číslo 21990).
RM souhlasí s podáním žádosti o dotace do Programu prevence kriminality na místní úrovni MV ČR na rok 2017, a to na
realizaci rozšíření MKDS s povinnou spoluúčastí z rozpočtu města minimálně 10 % a na realizace výchovně-rekreačního
pobytu pro děti s povinnou spoluúčastní minimálně 30 %. Zároveň RM pověřuje ST podpisem žádosti.
RM 363 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis č. 1B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 04.01.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/4 - Flash Příloha: RM 363 - 7/4 - Flash

RM je předložen zápis č. 1B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 04.01.2017 ve znění přílohy č. RM 363 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení jednoho místa na domově pro seniory a jednoho místa na nájemním domě s
pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 363- 15588/17
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory a 1 místa na nájemním domě s pečovatelskou službou
ve znění zápisu v příloze č. RM 363 - 7/4.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Systematizace pracovních míst ke dni 01.02.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/5 - Flash Příloha: RM 363 - 7/5 - Flash

V příloze č. RM 363 - 7/5 je předkládána systemizace pracovních míst MěÚ ke dni 01.02.2017 a odůvodnění k
navýšení 0,5 úvazku na Odboru sociálních věcí a pracovní náplň administrativního pracovníka k navýšení 0,5 úvazku
na Odboru majetku města.
K rozhodnutí:
Schválit předložený počet systemizovaných pracovních míst pro rok 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 363- 15589/17
RM schvaluje předložený počet systemizovaných pracovních míst MěÚ ve znění přílohy č. RM 363 - 7/5, a to s platností ode
dne 01.02.2017.
RM 363 Schvaluje.
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7.6 Aktualizace Organizačního řádu MěÚ a jeho příloh
Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/6 - Flash Příloha: RM 363 - 7/6 - Flash

Identifikace:

RM dne 13.10.2014 schválila svým usnesením č. RM 305-12940/14 aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu,
RM dne 26.09.2016 schválila svým usnesením č. RM 356-15207/16 aktualizaci příloh č. 2, 3 a 4 k Organizačnímu
řádu RM je předkládána aktualizace Organizačního řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují a aktualizace
přílohy č. 2 - určení osob oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád. Přílohy č. 3 a 4 se nemění.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizaci Organizačního řádu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 363- 15590/17
RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 363 - 7/6.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol v příspěvkových organizacích
Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/7 - Flash Příloha: RM 363 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Na základě provedených kontrol u příspěvkových organizací byly zjištěny některé nedostatky v kontrolovaných
oblastech (zejména zadávání zakázek malého rozsahu). Je vhodné, aby i ostatní organizace, které např. ani nebyly v
daném roce kontrolovány, dostaly obecnou informaci o tom, kde byla zjištěna pochybení, aby se jich vyvarovaly. Proto
budou na nejbližší poradě ředitelů příspěvkových organizací přítomní informováni o nejčastějších pochybeních
zjištěných v průběhu kontrolní činnosti.
K rozhodnutí:
Projednat Souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol v příspěvkových organizacích za r. 2016.
Odůvodnění:
Na základě zadaného úkolu pro kontrolora-interního auditora byla vypracována souhrnná zpráva o těchto kontrolách
za r. 2016 s uvedením nejčastějších chyb.
Vysvětlení: Ing. Vratislav Fröde referent IA Interní auditor
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Mgr. Černého - poté odsouhlaseno.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 363- 15591/17
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol v příspěvkových organizacích za r. 2016, ve znění přílohy č. RM
363 - 7/7 a doporučuje seznámit se zprávou ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem.
RM 363 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: IA, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Výpověď smlouvy - fy Mepap s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/8 - Flash Příloha: RM 363 - 7/8 - Flash

V prosinci 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na dodávku tonerů pro MěÚ a další organizace města. Na základě
výsledků tohoto výběrového řízení lze očekávat nemalé úspory v oblasti tiskových řešení. S vítěznou firmou COMP’S,
spol. s r.o., se sídlem Husova 539, 468 51 Smržovka, zastoupené jednatelem Ing. Vladimírem Čechem, IČO:
46709576, DIČ: CZ46709576 byla dne 11.01.2017 podepsána nová smlouva. Z tohoto důvodu je třeba ukončit
stávající smluvní vztah s firmou Mepap s.r.o., se sídlem náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:
28821912, DIČ: CZ28821912.
K rozhodnutí:
Schválit výpověď smlouvy.
Odůvodnění:
Na základě výsledků VŘ je třeba ukončit předchozí smluvní vztah.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 363- 15592/17,
(uložen úkol číslo 21991).
RM schvaluje Výpověď smlouvy na dodávku tonerů firmou Mepap s.r.o., se sídlem náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, IČO: 28821912, DIČ: CZ28821912, ve znění přílohy č. RM 363 - 7/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 363 Schvaluje.
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7.9 OSA - Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 363 - 7/9 - Flash Příloha: RM 363 - 7/9 - Flash

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2017 - viz příloha č. RM 363 - 7/9. Jedná se o
opakované uzavření smlouvy se společností OSA (Ochranný svaz autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2017.
Odůvodnění:
Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání
hudební produkce v městském rozhlase musí být mj. uzavřena smlouva s OSA (zastupuje skladatele, textaře,
nakladatele). Smlouva je uzavírána vždy na kalendářní rok (viz období specifikované v příloze smlouvy).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu 7/2.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 363- 15593/17
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a Ochranným svazem
autorským k dílům hudebním, z.s. (OSA), Čs. armády 786/20, Praha 6 - Bubeneč na licenci k veřejnému provozování
hudebních děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 363 - 7/9 a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 363 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Ing. Prouza - informace o prodeji objektu v ul. Českých bratří
Identifikace:
Radní Ing. Prouza informoval o prodeji kaple sv. Jana Nepomuckého v ul. Českých bratří.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

7.11 Mgr. Černý - upozornění ke komunikaci v ul. Smetanova
Identifikace:
Radní Mgr. Černý upozornil na velice špatný stav povrchu komunikace v části ul. Smetanova, konkrétně v úseku od
křižovatky s ul. Nádražní po křižovatku s ul. Rašínova.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý - rád by, zda by se v dohledné době nemohla rekonstruovat a být pak ve stavu jako ul. Rašínova. ST
upozornil, že opět půjde o nákladnou investici, která navíc bude mít dost složitý průběh přípravy a realizace, a to mj.
vzhledem k mnoha vjezdům a vstupům do domů.
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7.12 Podnět paní Petruželkové ve věci přechodu pro chodce v ul. Komenského
Identifikace:
Radní paní Petruželková předala podnět, který obdržela od občanů města, který se týká chybějícího přechodu pro
chodce v ul. Komenského, a to u České pošty, s. p.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

ST a někteří radní - jsou k tomu skeptičtí, je zde parkování aut z obou stran a šířka komunikace je taková, že by zde
zřejmě musel být ostrůvek. ST vznese dotaz při jednání s DI PČR. ST odpoví na příští RM.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 363:

15:43

Příští porada bude: RM 364, 30.1.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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