Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 325 (ve volebním období 19. zasedání) ze dne: 7.7.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 325 :
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 Mgr. Lenka Kulichová
11 Dagmar Dvořáčková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Miloš Skalský
14 Mgr. Denisa Plšková
15 Pavel Horvat
16 Ing. Simona Vojnarová

17 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:40
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí Klubu Mandl (Klub Mandl)
13:06
vedoucí oddělení (Odbor sociálních věcí)
13:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:52
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:52
regionálního rozvoje)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:36
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:47
města)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:57
města)
architekt (Architekt)
14:57 16:15 16:20

Odchod Účast
16:29
Částečná
Neúčast omluvena
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
13:48
Částečná
13:48
Částečná
16:29
Částečná
14:47
Částečná
14:47
14:54

Částečná
Částečná

16:15

Částečná

16:28

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 325 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 325 (ve volebním období 19. zasedání) ze dne: 7.7.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:20
14:15
16:30
17:00
17:00
13:05

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
17:05

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 325 :
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 Mgr. Lenka Kulichová
11 Dagmar Dvořáčková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Miloš Skalský
14 Mgr. Denisa Plšková
15 Pavel Horvat
16 Ing. Simona Vojnarová
17 Mgr. A. Vít Lukas

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:40
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí Klubu Mandl (Klub Mandl)
13:06
vedoucí oddělení (Odbor sociálních věcí)
13:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:52
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:52
regionálního rozvoje)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:36
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:47
města)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:57
města)
architekt (Architekt)
14:57 16:15 16:20

Odchod Účast
16:29
Částečná
Neúčast omluvena
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
16:29
Plná
13:48
Částečná
13:48
Částečná
16:29
Částečná
14:47
Částečná
14:47
14:54

Částečná
Částečná

16:15

Částečná

16:28

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 325 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 324) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 324 ze dne 22.6.2015 :

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

STIS

Stránka 2 z 42

Tisk: 13.7.2015

STIS

Stránka 3 z 42

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11318/13

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

17 476
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Zápis z jednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení – Nové Město nad Metují – chodník a stezka v ul. Nácho

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis z jednání s obyvateli a firmami z ul. Náchodská k PD - Nové Město nad Metují - chodník a
stezka v ul. Náchodská a ukládá OMM projednat připomínky týkající se této PD se zpracovatelem, a pokud budou tyto
připomínky smysluplné a projednatelné, tak je začít projednávat tak, aby mohly být při samotné stavbě zrealizovány. O
projednaných připomínkách bude OMM průběžně informovat RM.
Plnění:
Požadavky na zřízení dalších parkovacích míst (v blízkosti křižovatky u Papežů) byly projednány s DI Náchod a nebyly
povoleny. K realizaci se pouze zvažuje umístění měřiče rychlosti, ten bude osazen až po dokončení stavby
komunikace v ul. Náchodská. RM 325 schválen nový termín: 26.10.2015 (K realizaci se pouze zvažuje umístění
měřiče rychlosti, ten bude osazen až po dokončení stavby komunikace v ul. Náchodská.)
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12147/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 278
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

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

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
Plnění:
Mapa byla předsedou OV Vrchoviny vyrobena dle jejich představ a bude dne 07.07.2015 předána na OSN k
vyvěšení.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 297- 12598/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 751
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Informace o závadě na přívodním potrubí rybníku Hradiště

Usneseni:: RM bere na vědomí informace ohledně porušeného nátokového potrubí do rybníku Hradiště, které je ve vlastnictví
města. RM ukládá OMM informovat RM o dalším postupu, který vyplyne z průzkumných prací, které provedou TS ve
vlastní režii.
Plnění:
Do dnešního dne bylo sledováno, další závady nebyly zjištěny. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 301- 12727/14
18 861
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Projekt Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s názvem Města – brány k poznání

Usneseni:: RM ukládá MST sledovat vývoj projektu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s názvem Města – brány k
poznání a dále ukládá MST informovat RM a ZM o případném zapojení města do projektu.
Plnění:
MST: SHSČMS se nepodařilo zajistit finance, proto byl celý projekt zrušen.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 304- 12881/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 018
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.8.2015

, výchozí: 17.8.2015

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

Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

Usneseni:: RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká Cyklostezky Krčín – Spy. RM
ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá
OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky pozemků.
Plnění:
Připravují se další jednání s vlastníky pozemků, kteří buď nesouhlasí nebo se doposud nevyjádřili. Jeden z vlastníků je
např. ÚZSVM, který čeká na objasnění vlastnictví ČR, poté zašle stanovisko. RM 325 schválen nový termín:
17.8.2015 (Žádost o prodloužení termínu z důvodu dalších pokusů o získání souhlasů k vedení plánované
cyklostezky.)
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13188/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 417
Věc:

Termín: 30.6.2015

Provede: MP = Městská policie

, výchozí: 30.6.2015

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

OV Krčín - kontroly v parku

Usneseni:: RM ukládá ST zajistit provádění namátkových kontrol strážníky MP jako prevenci proti kouření školní mládeže s tím, že
čas vhodný ke kontrolám navrhne vedení školy.
Plnění:
Splněno, pochůzky strážníků jsou prováděny.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13226/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 448
Věc:

Termín: 31.12.2015 , výchozí: 31.12.2015

Provede: TS = Technické služby

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

Návrh zastupitele na zřízení venkovní posilovny

Usneseni:: 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.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 325 schválen nový termín: 31.12.2015 (Hutní materiál je nakoupen, je
svařena první část sestavy. Pracuje se na sestavě jen v době deště. Vše konzultované s předkladatelem úkolu p. Bc.
Slámou. Žádáme o prodloužení termínu do konce roku 2015.)
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13247/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 459
Věc:

Termín: 29.6.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 29.6.2015

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

Žádost "ZŠ Komenského" o zapůjčení pódia na akci "Rozloučení se školou"

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením pódia na akci "Rozloučení se školou" dne 29.06.2015 od 15:00 do 19:00 hodin.
RM ukládá TS zajistit převoz, postavení a následný úklid pódia na tuto akci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 316- 13323/15
19 642
Věc:

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

Termín: 30.6.2015

, výchozí: 30.6.2015

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

Městská knihovna Nové Město nad Metují - zahrada - etapová realizace úprav

Usneseni:: RM ukládá řediteli MKN zahájit kroky k postupné realizaci koncepce úprav zahrady za MKN s tím, že prvním krokem
bude zajištění prvotních nezbytných úprav terénu a zeleně, a to ve spolupráci s TS dle jejich daných možností a
kapacit (kmenoví pracovníci TS + veřejně prospěšné práce).
Plnění:
Průběžně plněno. Jediná aktivita v knihovní zahradě podniknutá společně s TS bylo dvojí sečení trávy, TS zajistily
techniku a knihovna svým pracovníkem a dvěma brigádníky následný úklid posečené trávy. Ve spolupráci s OMM je v
jednání realizace nové zídky a bezbariérového přístupu do dolních partií zahrady. MKN samostatně řeší obnovu fasády
na společné zdi k L.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 317- 13338/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 667
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města - stavba pergoly

Usneseni:: RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku pozemková parcela č. 696/53 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují, tzn., že rozhoduje stejně jako již rozhodla dne 31.03.2014, a to usnesením č. RM 29112315/14 o nesouhlasu se zveřejněním záměru města o pronájmu části stejného pozemku, tehdy o výměře 130 m2.
Za účelem jednání o legálnosti stavby pergoly a opěrné zídky bude svolána schůzka starosty města za účasti vedení
OMM se zástupci žadatele o pronájem pozemku.
Plnění:
Splněno. Pergola má být odstraněna do dne 31.07.2015. OMP má ve sledování.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13360/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 687
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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

DZ ve Vrchovinách požadavek z OV, úkol z PVO

Usneseni:: RM souhlasí s realizací DZ "Zóna s dopravním omezením" v dolní části Vrchovin ve znění přílohy č. RM 317 - 3/10 a
ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření, stanovení a realizaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je řešeno
formou Opatření obecné povahy, nabyde právní moci dne 09.07.2015, poté bude instalováno. Vzhledem k tomu, že TS
nemají volnou kapacitu pro instalaci DZ, tak bylo zadáno zpracování cenové nabídky na instalaci dopravního značení
(nákup a osazení 6 ks sloupků). Náklady na instalaci budou navýšeny cca o 14.000 Kč. RM 325 schválen nový
termín: 3.8.2015 (Posun termínu plnění z důvodu poptávky realizace do konce měsíce července 2015.)
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13433/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 737
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Žádost o souhlas ke stavbě "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře na pozemku p. p. č. 425/1 a 425/2 v

Usneseni:: RM souhlasí se stavbou "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují", která obsahuje
i stavbu plynovodní přípojky, elektro přípojky a vodovodní přípojky na pozemku města p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové
Město nad Metují. RM souhlasí se stavbou parkovacích míst na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 318 - 3/2. RM ukládá OMM zpracovat smlouvu o
právu provést stavbu na pozemku města p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují a předložit ji RM ke schválení.
Plnění:
Bylo zahájeno územní řízení, smlouva o právu provést stavbu bude předložena do RM 325. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13434/15
19 738
Věc:

Termín:

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

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (betula pendula) a 5 ks túji (thuja occidentalis), které jsou přilehlé ke
hřbitovní zdi na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Zajišťuje pí Valterová, předala objednávku firmě, která do konce týdne stromy pokácí.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 318- 13436/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 740
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Stanovisko SFDI k autobusové zastávce v ul. 28. října

Usneseni:: RM v kontextu se stanoviskem SFDI projednala navrhované varianty možného řešení požadovaných úprav chodníku a
autobusové zastávky v ul. 28. října. RM konstatuje, že v případě, kdy bude prokázán problém způsobený stavbou
chodníku na nemovitostech, které k němu přiléhají, tak doporučí ZM, po zvážení důvodů technických i finančních, ke
schválení variantu č. 2 navrhovaného řešení dodatečné úpravy provedené investice, která spočívá v provedení úpravy
chodníku a jeho navrácení na původní výškovou úroveň se zachováním zastávky.
Plnění:
ZM 108 vzalo na vědomí předložené informace k možnostem odstranění nedostatků při rekonstrukci chodníku v ul. 28.
října a dále
informace o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října a uložilo ST zajistit realizaci opatření ve znění přílohy č.
ZM
108 - 4/5 - varianta 1/b. Tímto byl uložen nový úkol, proto navrhuji úkol 19740 zrušit.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 319- 13489/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 790
Věc:

Termín: 15.8.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 15.8.2015

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

OV Spy - chodník Na Drahách - opravy

Usneseni:: RM ukládá TS provést nezbytné opravy povrchu chodníku v ul. Na Drahách ve Spech.
Plnění:
Ze dne:
Poznámka:

Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 325 schválen nový termín: 15.8.2015 (Společně s p. Horvatem bylo
provedeno poptávkové řízení na výspravu chodníku. Práce budou provedeny do dne 15.08.2015.)
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění

RM 319- 13502/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 801
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku na letní
minifestival "U nás na zámku", který pořádá společnost Savege Company s.r.o. v sobotu 27.06.2015. Společnost
Savege Company s.r.o. bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční
příspěvek 7.700 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid pódia.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13577/15
19 888
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Smlouva o zřízení věcného břemene Na Zadomí

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného RWE GasNet, s. r. o., se
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, k pozemku v majetku města, zapsanému na LV č. 10001,
označenému pozemková parcela č. 2033/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují v ulici Na Zadomí, a to v rozsahu stanoveném dle geometrického plánu č. 1943-63/2014 ze
dne 12.03.2014 pro vymezení věcného břemene s tím, že cena za zřízení věcného břemene se stanovuje na částku
200 Kč/m2 plochy zatížené věcným břemenem + DPH v zákonné sazbě, tj. za celkovou cenu 3.552 Kč + DPH v
zákonné výši, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje ST jejím podpisem. Náklady na geometrický plán a návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 322- 13617/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 948
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují“
firmě ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
524.400 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 322 5/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13630/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 985
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku

Usneseni:: RM schvaluje uzavření dodatku o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku pozemková parcela č. 1193/1 o výměře 4
435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, uzavřené dne 21.06.2010 na dobu
určitou, a to o 1 rok do dne 21.06.2016 s vypůjčitelem, Klubem českých turistů, odbor 108306, Nové Město nad Metují,
zastoupeným předsedou LH.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13632/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 987
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Prodej pozemku pod částí stavby jezu Povodí Labe

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit dle předloženého návrhu záměr města prodat pozemek st. p. č. 2497 o výměře 3 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13637/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 992
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové Město nad Metují předložené v příloze. Věcné břemeno bude dle
geometrického plánu vyhotoveného na náklady žadatele podle skutečného provedení, zřízeno v rozsahu cca 2 bm za
sjednanou cenu 500 Kč za 1 bm + DPH v zákonné výši, která bude vyplacena za podmínek sjednaných vlastní
smlouvou.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13644/15
19 997
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací - Stará ekologická zátěž Elton

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací ze dne 01.08.2011 ve znění přílohy RM 323 -3/5,
jehož předmětem jsou méněpráce na projektu Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění. RM pověřuje
starostu k podpisu tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 323- 13653/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 006
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Požadavek OV Vrchoviny - obnovení umístění zrcadel na kruhovém objezdu a pod železničním viaduktem směr

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat místní šetření za účasti Policie ČR a ODSH a prověřit účelnost umístění dopravních zrcadel při
vjezdu do okružní křižovatky ve Vrchovinách ve směru od pohostinství a pod železničním viaduktem směr Šonov,
výsledky projednání opětovně předložit do RM.
Plnění:
Místní šetření proběhlo, výsledky projednání budou předloženy do RM 325. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13655/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 008
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmu Jan
Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, z důvodu nedoložení dokladu osvědčující odbornou způsobilost a smlouvy o
dílo v elektronické podobě.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“
firmě TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 434.632,00 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TECHPROFI HK, s.r.o., K
Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 323 - 3/16 a pověřuje ST jejím podpisem. V případě
nezájmu firmy, která se umístila na prvním místě, RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
„Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmě na druhém místě: JH Plyn, s.r.o., Na
Drahách 47, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy za nabídkovou cenu 450.371,68 Kč vč. DPH.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13656/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 009
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na Hradčanech)

Usneseni:: RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522
(ulice Na Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 323 -3/17 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13660/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 011
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č.1 SoD Stavby "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská"

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská" mezi městem
Nové Město nad Metují a Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 10 Praha 10 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13661/15
20 012
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dotaz z webu - p. P., rekonstrukce chodníku u prodejny Verner v ul. Malecí

Usneseni:: RM bere na vědomí podnět p. P. ze dne 15.05.2015 vložený jako příspěvek na web města v rubrice Dotazy a
odpovědi. RM ukládá OMM svolat koordinační schůzku mezi městem a majiteli a provozovateli dotčených pozemků.
Plnění:
Vlastníci nemovitosti pozemku st. p. č. 2105 se stavbou č. p. 205 v k. ú. Nové Město nad Metují, pí I. a Z. K., se sejdou
s městem, až bude město vědět, co tam chce mít. Oni by chtěli udělat povrch jednotný, zámkovou dlažbu nebo přeložit
stávající dlaždice a přizpůsobí se městu. Souhlasí s tím, že bude každý budovat na svém pozemku na své náklady, ale
v součinnosti. Souhlasí s odstraněním jejich rohoží na městském pozemku, které překážejí a dle jejich názoru již
ztratily smysl. Více v samostatném bodu předloženém do RM 325.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 323- 13662/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 013
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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

Pořízení vozidla CAS 20 pro JSDH Nové Město nad Metují – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky
pro obce s JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM doporučuje ZM vzít
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s
JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23 na vědomí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění, smlouva nebyla prozatím vrácena z KHK. RM 325 schválen nový termín:
3.8.2015 (Smlouva ze strany města byla podepsána a byla odeslána na KHK. Nyní čekáme na podepsání druhou
stranou.)
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13673/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 024
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Nátěr dřevěných prvků bytových domů

Int: OSN/323
Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr dřevěných prvků bytových domů“ uchazeči p. Miloš Kňourek,
Nádražní 259, Nové Město nad Metují, IČO: 45919887, za nabídkovou cenu 130.000 Kč (dodavatel není plátce DPH).
Plnění:
Splněno. V RM 325 je zahrnut bod schválení SOD.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13691/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 031
Věc:

Termín: 30.6.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 30.6.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci města a MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 323 - 6/6.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
13.7.2015
Poznámka:

RM 324- 13709/15
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

20 048

Závěr:

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Prodej bytu z majetku města č. 1012/9 v ul. Českých bratří

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 1012/9, pronajatou na dobu neurčitou, o velikosti 1
+ 1, o celkové výměře 48,21 m2, umístěnou v podkroví, která je vymezena jako byt č. 9 budově č. p. 1012 v Novém
Městě nad Metují, postavené na pozemku st. p. č. 120 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v
části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4821/39617 a je
typem jednotky, která vznikla dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za minimální
částku ve výši 310.000 Kč dle podmínek uvedených v návrhu zveřejnění viz příloha - návrh záměru.
Plnění:
Zveřejněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13711/15
20 050
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Souhlas se vstupem na pozemek za účelem úpravy břehových porostů - Janovský potok

Usneseni:: RM souhlasí se vstupem na pozemek p. p. č. 551/2 v k. ú. Spy za účelem realizace akce Janovský potok, Spy, a s
dočasným použitím pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy jako manipulačního a odvozového prostoru, viz příloha - Souhlas
se vstupem na pozemek a pověřuje starostu podpisem souhlasu s tím, že požaduje oznámit nejméně 10 dní předem
zahájení prací.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 13.7.2015

RM 324- 13712/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 051
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města (rozhodnutí přesunuto do RM 325)

Usneseni:: RM ukládá OSÚ (PRAV) prověřit na Státním zastupitelství, zda došlo k podání trestního oznámení na RM ze strany
paní Z. Z. ml., ve věci postupů týkajících se prodeje pozemku č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Účelem tohoto
zjištění je především úvaha RM o možném podání trestního oznámení na paní Z. Z. ml. z důvodu křivého obvinění RM.
Plnění:
Dne 25.06.2015 byl PRAV telefonicky kontaktován Mgr. Štěpánek z Okresního státního zastupitelství v Náchodě, který
sdělil, že nějaká trestní oznámení ze strany paní Z. ml. byla vznesena, bylo zkombinováno více věcí dohromady.
Jelikož v Náchodě paní Zimlové ml. nevyhověli tak, jak si představovala, přešetřují nyní jejich postup na Krajském
státním zastupitelství v HK. Cca do 14 dnů by měl Mgr. Štěpánek znát výsledek, jak to v HK vyhodnotí, a potom předá
PRAV konkrétnější informace.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 324- 13713/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 052
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dotaz p. Romana Lichého ve věci letní předzahrádky před kavárnou POHODA JAZZ na Husově náměstí 1205

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí dopis p. Romana Lichého ve věci letní předzahrádky před kavárnou POHODA JAZZ
na Husově náměstí 1205, ve znění přílohy č. RM 324 - 2/5.
Plnění:
OVRR předložil RM vyjádření a danou věc na RM projednal. Bylo by vhodné, kdyby p. Lichý předložil souhlasy
spoluvlastníků, aby mu mohl být vydán územní souhlas dle správního postupu, jaký je nastaven pro všechny
předzahrádky Husova nám. Po schválení RP MPR zm č. 1 doporučuje OVRR o způsobu schvalování předzahrádek
znovu jednat. OVRR se domnívá, že předzahrádky stavbou jsou a navrhuje po novém RP vydat územní souhlas, který
by platil navždy, pokud by nedošlo k nějakým změnám.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13723/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 062
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Aktualizovaný zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním aktualizovaného zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových
stránkách města a ukládá OMM zajistit samotné zveřejnění.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13730/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 065
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Žádost o souhlas se stavebními opravami - doplnění
Int: OSN/327

Usneseni:: RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313,
Nové Město nad Metují IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října o rozšíření uděleného
souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č.
RM 324 - 4/4.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13731/15
20 066
Věc:

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

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Oprava kotelny - ohřev teplé užitkové vody
Int: OSN/328

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kotelny - ohřev teplé užitkové vody“ firmě Jan Renfus, Riegrova
195, Náchod, IČO: 11591994, za nabídkovou cenu 147.754 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jan Renfus, Riegrova 195, Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č.
RM 324 - 4/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 13.7.2015

RM 324- 13732/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 067
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Zateplení stropů suterénu č. p. 481-2
Int: OSN/329

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení stropů suterénu č. p. 481-2“ firmě: Jiří Gargalík, Malecí 641, Nové
Město nad Metují, IČO: 72806591, za nabídkovou cenu 125.291 Kč (dodavatel není plátce DPH).
Plnění:
Splněno. V RM 325 je zahrnut bod schválení SOD.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13733/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 068
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Sanace zdiva, č. p. 201, 179, ŠJ Krčín, MŠ Pod Výrovem
Int: OSN/330

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace zdiva“ firmě Kressida s.r.o., U továren 25/260, 10200 Praha 10,
IČO: 27088855, za nabídkovou cenu 123.947 Kč vč. DPH.
Plnění:
Splněno. V RM 325 je zahrnut bod schválení SOD.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13741/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 071
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

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

Usneseni:: RM se seznámila s podnětem KKULT na zakoupení knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana. RM
ukládá OSÚ zajistit koupi 10 ks knihy veršů pro potřeby vedení města. Nákup bude pokryt z § 6171 - správa (výdaje na
reprezentaci).
Plnění:
Splněno. Kniha veršů byla dne 29.06.2015 objednána v MKN.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13744/15
20 072
Věc:

Termín: 30.6.2015

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

, výchozí:

30.6.2015

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

Smlouva o poskytnutí dotace na financování JSDH

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou mezi Královéhradeckým
krajem a městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na výdaje JSDH města pro rok 2015, ve znění přílohy č.
RM 324 - 6/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva byla odeslána na KÚ KHK k podpisu druhou stranou.
Ze dne:
Závěr:
13.7.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 325 - 7.7.2015

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 325 - 7.7.2015

Majetkoprávní úkony

13:20

OMM

2.1 Pronájem pozemku z majetku města (přesun z RM 324 - 2/4)
Zdroj. dokum.: RM 325 - 2/1 - Flash Příloha: RM 325 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Pan J. M. požádal o pronájem pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
zahrada, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: žádost. Část
pozemku o výměře 437 m2 mají v nájmu jako zahradu obyvatelé domu č. p. 382, kteří podali ke dni 31.08.2015
výpověď. Žadatel dále uvádí, že i nadále trvá jeho zájem o odkoupení tohoto pozemku dle jím podané nabídky ze dne
16.09.2014. V příloze je předložen návrh na zveřejnění záměru města.
Záležitost byla projednávána již v RM 324, ta rozhodla o přesunu bodu do této RM 325, kdy se radní většinově
přiklonili k protinávrhu ST, že rozhodnutí o vyvěšení záměru pronájmu pozemku bude odloženo do další RM, a tak
vznikne prostor k dalšímu jednání. Jednání se uskutečnilo, stávající nájemci své stanovisko nezměnili, proto je celá
věc znovu předložena RM k posouzení a rozhodnutí. O předmětném pozemku jednalo i červnové ZM, které vyslovilo
nesouhlas se zveřejněním záměru města prodat pozemek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
OMP: Na pozemku se nacházejí kůlny ve vlastnictví stávajících nájemců, viz příloha: foto. Dále je tu plánována
stezka, z tohoto důvodu je na sousední pozemek stp. č. 420/2 uzavřeno věcné břemeno průchodu pro vlastníka
pozemku p. p. č. 304/2 v rozsahu GP 1522-196/2006, viz příloha: snímek mapy. Žadatel nabízí nájemné ve výši 8.000
Kč za rok, tj. 17,70 Kč za 1 m2, stávající nájemné činí 9 Kč/m2/rok. Odborné útvary souhlasí s pronájmem pozemku,
neboť forma pronájmu řeší i jeho údržbu a nezatěžuje rozpočet města, naopak je zdrojem jistého příjmu. Za nutné
považují odstranit všechny nepovolené stavby a úpravy tak, jak je vyžadováno v obdobných případech, proto
doporučují na toto upozornit stávající nájemce, kteří mají na pozemku svoje kůlny. OSN ještě doporučuje zaplocení
pozemku.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Radní projednali žádost a odhlasovali upravené znění usnesení.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13751/15,

(uložen úkol číslo 20078).

RM projednala žádost p. J. M. o pronájem pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2. RM rozhodla, že posuzování případného
vyvěšení záměru pronájmu se uskuteční až po uplynutí lhůty stávajícího nájmu a vyklizení a převzetí pozemku.
RM 325 Rozhodla.

STIS

Stránka 14 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

2.2 Pronájem pozemků z majetku města - zahrádky
Zdroj. dokum.: RM 325 - 2/2 - Flash Příloha: RM 325 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 861/1 o celkové výměře 380 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují a
část pozemku p. p. č. 861/51 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují; z majetku
města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemky se
nacházejí pod tenisovými kurty a jsou pronajaty jako 2 oplocené zahrady dvěma různým nájemcům, viz foto v příloze.
Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou do dne 31.08.2015 a nájemci mají zájem v nájmu i nadále pokračovat. Návrh
zveřejnění viz přílohy: návrh záměru č. 1 a návrh záměru č. 2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru změnit dobu nájmu z doby určité na neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou ve
stávajících smlouvách o nájmu.
Odůvodnění:
OMP: Z důvodu požadavku Tennis Clubu Nové Město nad Metují, který na pronajaté ploše plánoval svoje aktivity, byly
smlouvy uzavřeny na dobu určitou. Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu vedení nízkého i vysokého napětí,
nelze zde zřizovat stavby aj. Nájemci chtějí pronájem i nadále a uvítali by změnu doby nájmu na dobu neurčitou. OMP
po poradě s PRAV doporučuje zveřejnit změnu smluv - změna z doby určité na dobu neurčitou, a to s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Tennis Club Nové Město nad Metují: Souhlasí s využitím pozemků jako zahrádek, neuvažuje o
jiném využití těchto pozemků, souhlasí s pronájmem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce. Odborné
útvary souhlasí s využitím pozemků jako zahrádek a doporučují pronájem na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou. Pozemky jsou v souladu s platným i nově projednávaným ÚP Nového Města nad Metují, které vymezují
funkční využití "plochy rekreace - zahrádkářské osady".
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13752/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20079).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o nájmu části pozemku ze dne 30.12.2010 na část pozemku p. p.
č. 861/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují a ve smlouvě o nájmu částí pozemků
ze dne 24.05.2012 na část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha a na část pozemku p. p. č.
861/51 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, vše zapsáno na LV
10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dobu nájmu, a to z doby určité na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu č. 1 a č. 2 na zveřejnění záměru města.
RM 325 Ukládá.

STIS

Stránka 15 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

2.3 Pronájem tržnice na Rychtě - snížení výměry a ceny
Zdroj. dokum.: RM 325 - 2/3 - Flash Příloha: RM 325 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pozemky v areálu "tržnice" na Rychtě. V souladu s usnesením č. RM 323-13631/15 ze dne 08.06.2015 byl ode dne
12.06.2015 do dne 30.06.2015 zveřejněn záměr města změnit na základě žádosti nájemce smlouvu o nájmu
pozemků ze dne 31.01.2006, a to snížit výměru ze stávajících 1000 m2 na novou výměru 535 m2 a snížit cenu za
pronájem za kalendářní rok. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 24.06.2015 podáno vyjádření stávajícího nájemce, viz
příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením dodatku o změně smlouvy ohledně snížení výměry a ceny za pronájem pozemků v areálu
"tržnice".
Odůvodnění:
Pozemky o celkové výměře 1000 m2 jsou v současnosti pronajaty jako "tržnice": plocha pod prodejními stánky,
příjezd a přístup a zatravněná plocha. Žadatel požádal o snížení pronajaté plochy, která je pouze zatravněna a jíž
nepotřebuje pro své podnikatelské aktivity; v nájmu zůstane plocha pod stánky, příjezd a přístup + zatravněná plocha
pod stánkem směrem do ul. Nerudova. S nájemcem na místě projednáno a vysvětleno.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
ST - podal radním aktuální informace + doplnil TAJ a vedoucí OMM. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 325- 13753/15,

(uložen úkol číslo 20080).

RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 31.01.2006 o snížení pronajaté výměry
tržnice na novou výměru 535 m2 (část p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, část p. p. č. 2034/24 o výměře 94 m2 a část p. p. č.
379/1 o výměře 196 m2) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, pozemků zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod a se snížením ceny za nájem za kalendářní rok z částky 88.320 Kč na
částku 47.251 Kč, a to ode dne 01.08.2015 s nájemcem p. Cuongem Phanem, IČO: 459 18 422, se sídlem: Komenského 63,
549 01 Nové Město nad Metují.
RM 325 Souhlasí.

STIS

Stránka 16 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

2.4 Výpůjčka části pozemku pro stavbu
Zdroj. dokum.: RM 325 - 2/4 - Flash Příloha: RM 325 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 368/5 o výměře cca 240 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedený na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Jedná se o
plochu pod stavbou venkovní zastřešené terasy prodejny potravin firmy Verner na Rychtě, mimo průchozího
chodníku, viz příloha: foto. Výpůjčka bude sjednána za účelem úpravy majetkoprávních vztahů v souvislosti se
změnou využívání kryté terasy u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka. Návrh zveřejnění viz příloha: návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru poskytnout jako výpůjčku část p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
V souladu s usnesením RM ze dne 22.06.2015 předkládá OMM návrh zveřejnění záměru města vypůjčit část
pozemku.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur a další radní měli připomínky k navrhovanému řešení venkovní zastřešené terasy. Vysvětlení podal ARCH.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 325- 13754/15,

(uložen úkol číslo 20081).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 368/5 o výměře cca 240 m2, druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na dobu 20 let za účelem úpravy majetkoprávních vztahů v souvislosti
se změnou využívání kryté terasy u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka, dle předloženého záměru.
RM 325 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.5 Prodej pozemku pod částí stavby jezu
Zdroj. dokum.: RM 325 - 2/5 - Flash Příloha: RM 325 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005, požádal o koupi pozemku st. p. č. 2497 o
výměře 3 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 12.06.2015 do
dne 30.06.2015 podle usnesení č. RM 323-13632/15 ze dne 08.06.2015. Přílohy: zveřejněný záměr, ortofoto mapa.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s prodejem zastavěného pozemku.
Odůvodnění:
Pozemek nelze pro potřeby města jinak využít, protože je zastavěný stavbou části jezu na řece Metuji. Cena je v
souladu s ceníkem pro prodej, koupi a směny pozemků města Nové Město nad Metují ze dne 22.12.2014. Odborné
útvary souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 325- 13755/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20082).

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku st. p. č. 2497 o výměře 3 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
který je zastavěn stavbou části vodního díla, jezu, evidovaného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v
Hradci Králové, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 3042 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Vlastníkem
této stavby vodního díla je ČR a právo hospodaření má Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec králové, IČO:
70890005, a to za cenu 300 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 900 Kč s tím, že kupující uhradí náklady
na vklad do katastru nemovitostí a rovněž bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti.
RM 325 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 325 - 7.7.2015

Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Terminál Rychta - vývoj situace
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/1 - Flash Příloha: RM 325 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že ZM 108 schválilo usnesení: "ZM bere na vědomí ve znění přílohy č. ZM 108 - 4/4 předložený
návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM
ukládá ST zahájit kroky, které povedou k zajištění realizace soutěže o návrh na "Studie autobusového terminálu
Rychta a parkování v ul. Nerudova". ZM schvaluje v rozpočtu 2015 novou položku - Studie autobusového terminálu
Rychta a parkování v ul. Nerudova a schvaluje související rozpočtové opatření - přesun 300 tis. Kč z § 3322 Program
regenerace - příspěvky na obnovu památek na tuto novou položku", předkládáme RM zjištěné informace k vývoji
možnosti získání dotace na výstavbu terminálu. V současné době máme tyto informace z pohledu evropských
dotačních příležitostí pro projekt Terminál Rychta. Integrovaný regionální operační program bude v prioritní ose 1,
specifickém cíli 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy podporovat, kromě jiného, i terminály. Z programového
dokumentu je tento typ projektu doplněn příkladem opatření, které budou podporovány, cituji: „Výstavba a
modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na
veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R
(forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba
návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě
samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané
vytíženosti a využitelnosti
pro podporu multimodality a využití VHD. Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních teminálů,
budov a na budovách.“
Příjemcem v tomto specifickém cíli mohou být i obce. U projektu „terminál“ se bude jednat o veřejnou podporu, výše
podpory pro územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace je minimálně 21,25 %. Ze zdrojů příjemce je
nutná spoluúčast maximálně 77,5 %. Tato data vycházejí z dokumentu zveřejněného Ministerstvem pro místní rozvoj,
řídícím orgánem programu. U tohoto typu aktivity (terminály) se jedná o odhad, konečná výše podpory vzejde z
jednání s Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž. Konečná výše podpory, tak jako kritéria přijatelnosti a
další podmínky, budou známy až při vypsání výzvy k předkládání žádostí do této prioritní osy. Dle předběžného
harmonogramu je datum vyhlášení výzvy ve specifickém cíli 1.2 plánováno na prosinec roku 2015. Na základě
individuálního dotazu nám bylo sděleno, že výzva na aktivitu dopravní terminály bude vyhlášena až v roce 2016. V
příloze jsou uvedeny dvě definice pojmu terminál. Náš projekt vidíme jako terminál pro přestup z individuální
automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybudováním parkoviště v ulici Nerudova jako
parkoviště typu P+R (Park and Ride) nebo K+R (z angl. Kiss and Ride). S tím, že by multimodalita terminálu byla
podpořena i přestupem kolo - VHD, B+R (Bike and Ride), a to díky zahrnutí např. bikeboxů. Dále musí být do projektu
zahrnut informační systém, zázemí a nezbytné služby pro cestující (informace, hygienické vybavení,…). Z výše
uvedeného zatím vyplývá podpora pouhých 21 a 25 % z uznatelných nákladů na realizaci terminálu. Je otázkou, zda i
přes tento vývoj má OMM zahájit plnění úkolu zadaného ZM 108, usnesení viz výše.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podané informace, příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval o nízké míře podpory z financí EU, ale i tak je zájmem města pokračovat v přípravách. Musíme vědět,
co v této lokalitě chceme. Ing. Maur - vidí to podobně - bod 3/1 v kontextu s bodem 3/3 + zmínil své důvody souhlasu
s tímto vývojem.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13756/15
RM bere na vědomí podané informace o vývoji situace z pohledu evropských dotačních příležitostí pro projekt Terminál
Rychta.
RM 325 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.2 Programové období 2014-2020 - aktuální informace
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/2 - Flash Příloha: RM 325 - 3/2 - Flash
Identifikace:
ORM informuje RM o aktuálním stavu operačních programů v novém programovém období 2014 - 2020. Během
měsíce června 2015 docházelo k vyjednávání s Evropskou komisí (EK) a postupnému schvalování operačních
programů na území ČR financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. V příloze bodu přinášíme
podrobnější informace k jednotlivým operačním programům, které jsou pro město více významnými, a to Integrovaný
regionální operační program (IROP), Operační program Životní prostředí (OPŽP), program přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Česká republika-Polská republika. Tyto programy jsou již EK schváleny, vypsání výzev se očekává ve 2.
polovině roku 2015. I přes schválení nejsou mnohdy, kromě Programového dokumentu, zveřejněny pravidla pro
příjemce a další upřesňující informace. Přesné podmínky oblastí budou zveřejněny až ve vypsaných výzvách. Krajské
dotační programy jsou v tuto chvíli uzavřeny. Na základě minulých let předpokládáme otevření nových výzev postupně
od listopadu 2015 až do února 2016.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Dotazy Ing. Maur - další postup v jednotlivých oblastech možných dotací - školství, kasárna, cyklostezky. ORM odpovědi k aktuálním stavu, zatím vhodné tituly nejsou, vyjma cyklostezek.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13757/15
RM bere na vědomí předložené informace k aktuálnímu stavu operačních programů v novém programovém období 2014 2020 ve znění přílohy č. RM 325 - 3/2.
RM 325 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.3 Návrh nových investičních položek do rozpočtu 2015

Identifikace:
Na základě požadavku ST předkládá ORM RM k posouzení a případnému schválení návrh nových investičních akcí,
které by se zařadily do rozpočtu 2015 na ZM v září 2015.
1) chodník u pizzerie na Malecí - na základě dotazu z webu - p. P. na rekonstrukci chodníku u prodejny Verner v ul.
Malecí byla tato záležitost projednávána na jednání RM 323, ta vzala na vědomí podnět p. P. ze dne 15.05.2015
vložený jako příspěvek na web města v rubrice Dotazy a odpovědi a uložila OMM svolat koordinační schůzku mezi
městem a majiteli a provozovateli dotčených pozemků. S majitelkou pizzerie bylo telefonicky jednáno. Ta je pro
odstranění rohožek, považuje je za zbytečné. Dále navrhuje, že tu část chodníku, která je na jejich pozemku by
uhradili oni s tím, že by se chodník provedl ve spolupráci s městem, aby to bylo jednotné. Takže až bude město
rozhodnuto, co tam udělá (zámkovou dlažbu nebo přeložení chodníku) sejde se se zástupci města a dojednají
podrobnosti. Paní K. má zájem o spolupráci s městem a bude ráda, když bude chodník v pořádku, jak ta část na jejich
pozemku, ke které se hlásí, tak ta část městská.
Město by realizovalo cca 112 m2 chodníku a K. cca 95 m2. Odhad investice města je cca 120 tis. Kč. Provedení
stejné jako před ordinacemi MUDr. Herziga a MUDr. Zavřela.
2) Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici - RM 324 uložila OMM smluvně zajistit částečné umístění
stavby autobusové zastávky v Krčíně - Na Strážnici na soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín a dále zahájit
kroky k zajištění územního souhlasu této autobusové zastávky. RM uložila OMM zařadit potřebnou finanční částku do
rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá OMM ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o
účelovou dotaci na obec Nahořany v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. RM ukládá předložit celou záležitost ke schválení v ZM, které se bude konat
dne 10.09.2015.
V případě, že bude mít OMM zajištěnou takovou připravenost, že by bylo možné zrealizovat nákup a umístění
autobusového přístřešku ještě v letošním roce a byly by v rozpočtu ORM volné finanční zdroje, tak bude tato nová
investice předložena ke schválení do rozpočtu 2015 na ZM, které se bude konat dne 10.9.2015. Odhad nákladů na
tuto investici je 190 tis. Kč.(Uvažuje se o přístřešku v délce 3 m).
3) PD - VO v ul. Nábřežní - jedná se o vyvolanou investici související s překládkou vrchního vedení ČEZ(u) do země,
viz bod č. RM 325 - 3/10.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit OMM připravit schválení těchto navržených položek vč. rozpočtových opatření do ZM dne
10.09.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 325- 13758/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20083).

RM bere na vědomí předložený návrh nových investičních položek do rozpočtu 2015 a ukládá OMM připravit tento návrh ke
schválení takto navržených nových položek rozpočtu 2015 vč. rozpočtových opatření do ZM dne 10.09.2015.
RM 325 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 325 - 7.7.2015

3.4 Podnět pí G. P. - areál bývalých kasáren - PD na komunikaci
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/4 - Flash Příloha: RM 325 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Dne 16.06.2015 byl na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručen podnět pí G. P., který reaguje na
zadání zpracování PD, které uložila RM 317 usnesením ve znění: "RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci
budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to v souladu se studií pana Doc. Ing.
arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci akce "Komunikace v areálu bývalých
kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem finančních prostředků z § 6409 - rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje." Tomuto usnesení předcházelo usnesení RM 313: "RM ukládá OMP zadat vyhotovení
geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k zastavění a pozemku p. p. č.653/2 se stávající komunikací v
k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno
parcelní číslo."
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: V době likvidace nádrží na PHM byla provedena kontrola Mgr. Janem Svobodou z Hydrogeologické
společnosti s.r.o. a nebylo shledáno znečištění závadnými látkami. Konkrétní zápis a výsledky šetření slíbil Mgr.
Svoboda zaslat elektronicky do 2.7.2015. OŽP neeviduje znečištění na předmětných pozemcích.
OVRR doporučuje orgánům města schválení předmětné územní studie (dále jen "ÚS"), jejíž rozsah a význam
popisuje úřad územního plánování (dále jen "ÚP") tak, aby se z ní dalo vycházet při rozhodování o konkrétních
záměrech v území. Tyto záměry lze řešit buď zpřesňující ÚS určité lokality, nebo v rámci územního řízení. Po
přezkoumání veškerých podkladů a znalostí o území bude rozhodnuto, zda jsou nutné další hydrogeologické
průzkumy dokladující případné ekologické zátěže.
Stanovisko úřadu ÚP: Předmětná ÚS byla zpracována pro potřeby bližšího pohledu na řešené území, a to zejména z
hlediska funkčního rozčlenění území. Jako taková posloužila pro souběžně vznikající nový ÚP, který převzal toto
funkční členění a stanovil jednoznačné podmínky prostorového uspořádání vč. Výškové regulace zástavby a intenzity
využití pozemků. De facto byla tedy zkonzumována zapracováním do ÚP. Současně lze konstatovat, že nemá ambice
na konkrétní řešení jednotlivých prostorů a neobsahuje tedy detaily. Je zde předpoklad vzniku dalších dílčích studií či
návrhů řešících jednotlivé části daného území, jako např. již navržená studie na park Březinky. Současně je nutné
zmínit skutečnost, že kromě řešení prostoru bývalého autoparku nebylo navržené řešení žádným způsobem
napadeno - jak ze strany dotčených orgánů, tak ani ze strany veřejnosti v rámci společného a veřejného projednání
návrhu ÚP.
Vyjádření OSN: Objekty nesloužily původním účelům od zrušení kasáren, to je sice pravda, ale pokud se jedná o
nějakou ekologickou zátěž, tak ta mohla vzniknout za doby fungování k původním účelům (jedná se především o
objekty č. 8- baterkárna, č. 20- sklad olejů a č. 7- autodílna) - viz příloha. V tom by pí P. mohla mít pravdu.
Vyjádření ORM: Na základě uvedených vyjádření a existujícího průzkumu jen na areál bývalého autoparku,
doporučujeme nechat provést průzkumné vrty části areálu, kde plánujeme komunikaci a rozparcelování pro výstavbu
viladomů, zejména v části, kde stál objekt bývalé baterkárny, sklad minerálních olejů a autodílna.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad současným stavem postupu projektování komunikace a dále vazbě takovýchto podnětů ke "Studii
zeleně" a k novému ÚP.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 325- 13759/15,

(uložen úkol číslo 20084).

RM bere na vědomí podnět pí G. P. ze dne 16.06.2015 a souhlasí se zněním písemné odpovědi ve znění přílohy č. RM 325 3/4 a pověřuje ST podpisem dopisu. RM ukládá OMM odeslat písemnou odpověď paní G. P. a seznámit s podnětem i s
odpovědí ZM.
RM 325 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.5 SOD - Studie revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u objektů MŠ František, DDM a
veřejné plochy u Domu hasičů
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/5 - Flash Příloha: RM 325 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Uskutečnilo se poptávkové řízení na zpracovatele "Studií revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u objektů
MŠ František, DDM Stonožka a veřejné plochy u Domu hasičů". Jako nejvhodnější byla vybrána Ing. Lenka
Hladíková, Blešno 12, 503 46 Třebechovice pod Orebem.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
V rozpočtu na § 1663 - Koncepční řešení zahrady u ZŠ Malecí, MŠ Rašínova, MŠ František, MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny,
DDM, Dům hasičů - PD + realizace I. etapy bylo schváleno 200 tis. Kč. V letošním roce se zpracuje koncepce zahrad
pro MŠ František, DDM a veřejné plochy u Domu hasičů. Za zbylé finance bude zahájena realizace I. etapy - což
bude osazení části herních prvků do zahrady u "ZŠ Malecí", kde byla vloni zahájena realizace obnovy zahrady
výsadbou stromů, které by měly v budoucnu zajistit stín pro posezení, které je umístěno na betonové ploše vedle
objektu školy. V letošním roce dojde k odstranění dožilých herních prvků a budou vysoutěženy prvky nové, osazeny
budou pouze ty, na které budou stačit finance z letošního rozpočtu.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Prouzy byl zodpovězen - viz rozpočet města na rok 2015.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 325- 13760/15,

(uložen úkol číslo 20085).

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Lenkou Hladíkovou, Blešno 12, 503 46
Třebechovice pod Orebem, na zpracování Studií revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u objektů MŠ František,
DDM Stonožka a veřejné plochy u Domu hasičů, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 VŘ - MSSS Oáza - klimatizace dvorany, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/6 - Flash Příloha: RM 325 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Dne 30.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 01.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „MSSS Oáza - klimatizace dvorany, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci schváleno 310 tis. Kč. Byla podána pouze jedna nabídka.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 325- 13761/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20086).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „MSSS Oáza - klimatizace dvorany, Nové Město nad Metují“ firmě Thermo spol. s r.o., J.
Palacha 2764, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, za nabídkovou cenu 206.103 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Thermo spol. s r.o., J. Palacha 2764, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.7 VŘ - Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/7 - Flash Příloha: RM 325 - 3/7 - Flash
Identifikace:
Dne 30.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 01.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit rozpočtové opatření, schválit SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci schváleno 120 tis. Kč. Pro realizaci musí být schváleno rozpočtové opatření, navýšení této
položky o 20 tis. Kč. OF souhlasí.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - vyloučení firem a otázka realizační ceny? Vysvětlení - vedoucí ORM. Poté odhlasováno. Jeden radní
nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 325- 13762/15,

(uložen úkol číslo 20087).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z veřejné
zakázky "Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují" firmu Nobi Austria, s.r.o., Tyršovo nám. 24, 588 32
Brtnice a dále firmu DONAP spol. s r.o., Říkov 3, 552 03 Česká Skalice.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ firmě Sokol-okna-dveře-vrata
s.r.o., Břetislavova 1b / 3479, 690 02 Břeclav, za nabídkovou cenu 166.559 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 50 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na § 3113 Dokončení výměny oken u MŠ Krčín. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Sokol-okna-dveře-vrata s.r.o., Břetislavova 1b /
3479, 690 02 Břeclav, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.8 VŘ - „Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/8 - Flash Příloha: RM 325 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Dne 30.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 01.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Tato akce bude hrazena z § 3326 Místní památky, na které bylo schváleno 430.000 Kč, dále bylo schváleno navýšení
320.000 Kč (691.000 Kč Hřbitovní zeď). Na obnovu vojenských hrobů jsme obdrželi dotaci ve výši 152.000 Kč, na
dofinancování potřebujeme 38.000 Kč, které máme k dispozici na § 3326 Místní památky.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 325- 13763/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20088).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z veřejné
zakázky "„Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad Metují“ firmu LUKÁŠ NÝVLT,
Kamenosochařské a restaurátorské práce, Kramolna 240, 547 01 Náchod a firmu ZPRACOVÁNÍ KAMENE Irena Mertová,
Zborovská 506, 547 01 Náchod.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad Metují“ firmě
Restaurátorství a pozlacovačství, s.r.o., Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 190.000 Kč
(není plátce DPH) a s realizací této akce ze získané dotace (152.000 Kč) a spolufinancování města z § 3326 (38.000 Kč). RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o.,
Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

3.9 Rozpočtové opatření pro org. 1501 - Dopravní značení
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/9 - Flash Příloha: RM 325 - 3/9 - Flash
Identifikace:
V rozpočtu 2015 bylo na položce Dopravní značení schváleno 50.000 Kč. S ohledem na chystaná dopravní značení,
která plynou z úkolů RM, bude položka vyčerpána a budou zde na další požadovaná DZ finance chybět. Proto ORM
žádá o schválení rozpočtové úpravy - přesun 40.000 Kč na tuto položku. Zvýšení finančních nákladů bylo také
způsobeno tím, že v současné době nemají technické služby kapacitu pracovníků pro instalaci dopravního značení v
rámci vlastních pracovníků a instalace dopravního značení musí být zadávána kompletně jiné firmě. Značení bylo
dříve zajišťováno tak, že ORM po dohodě s TS zajistilo nákup svislého dopravního značení včetně potřebného
spojovacího a upevňovacího materiálu a TS zajistily sloupky, zemní a základové práce a instalaci. Takto se nyní
navýšily např. náklady na již v RM schválená SDZ - osazení svislého dopravního značení v ul. Gen. Klapálka o cca
12.000 Kč a náklady na osazení svislého dopravního značení „Zóna s dopravním omezením“ ve Vrchovinách také o
cca 12.000 Kč ,na osazení svislého dopravního značení v ul. 28. října u "ZŠ Malecí" cca o 3.000 Kč, na osazení
dopravního zrcadla ve Vrchovinách o 10.000 Kč, na rezervu je počítáno 10.000 Kč. Z těchto důvodů navrhujeme
navýšení prostředků na org. 1501 - Dopravní značení, přesun finančních prostředků na org. 1501 bude možný z org.
1442 Cyklostezka v ul. Náchodská.
K rozhodnutí:
Ne/schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Částka 10.000 Kč zůstane jako rezerva.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 325- 13764/15
RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 40.000 Kč z § 2219 - Cyklostezka v ul. Náchodská (org. 1442) na § 2212 Dopravní značení (org. 1501).
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Nová investice - VO a MR ul. Nábřežní

Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. projektuje nové zemní kabelové vedení NN, které nahradí stávající venkovní připojení
nemovitostí. Město má v této ulici veřejné osvětlení a městský rozhlas na dřevěných podpěrách, propojených vrchním
vedením. Je hospodárné realizovat nové zařízení současně se stavbou ČEZ(u). Projektová dokumentace = 35.000 Kč
v roce 2015; realizace stavby = 300.000 Kč v roce 2016.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investici.
Odůvodnění:
OF souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 325- 13765/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20089).

RM doporučuje ZM schválit novou investici "VO a MR v ul. Nábřežní" (§ 3631) a financování projektové dokumentace
rozpočtovým opatřením převodem částky 35.000 Kč z § 2212 - Stavební úpravy komunikace Náchodská (org.1631). RM
ukládá ORM zařadit realizaci této akce do návrhu rozpočtu 2016.
RM 325 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
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RM 325 - 7.7.2015

3.11 Dopravní zrcadla Vrchoviny

Identifikace:
RM 323 uložila OMM svolat místní šetření za účasti Policie ČR a Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen
"ODSH") a prověřit účelnost požadavku Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") na umístění dopravních
zrcadel při vjezdu do okružní křižovatky ve Vrchovinách ve směru od pohostinství a pod železničním viaduktem směr
Šonov. Výsledky projednání předkládáme RM. Dne 23.06.2015 se konalo místní šetření za účasti zástupců Policie ČR
Dopravní inspektorát Náchod, ODSH, Oddělení rozvoje města (dále jen "ORM") a OV Vrchoviny. Byly prověřeny
rozhledové poměry při vjezdu do kruhové křižovatky z místní komunikace ze směru od Šonova. Jedná se o
komunikaci, která leží na pozemku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (dále jen "KHK"). Komunikace není
zahrnuta v pasportu komunikací II. a III. tříd, o které se KHK stará. V současné době je to místní komunikace, o kterou
by se mělo starat město, to se týká i dopravního značení. Při vjezdu do kruhové křižovatky jsou špatné rozhledové
poměry směrem k Náchodu. Ze strany od Náchoda je sice instalováno dopravní značení, které omezuje rychlost na
30 km/hod., toto opatření však ze strany řidičů není dodržováno, řidiči přijíždějí do křižovatky nepřiměřenou rychlostí.
Umístění zrcadla je zde vhodné. ORM i ODSH jeho umístění doporučuje. Po projednání s DI zde bude povoleno
dopravní zrcadlo o průměru min. 100 cm, umístění na sloupu veřejného osvětlení na protější straně. Náklady na
pořízení bude hradit město - výjezd z místní komunikace. Byla prověřena situace i pod železničním mostem na silnici
č. III/285 20. Původní zrcadlo bylo pravděpodobně odstraněno při rekonstrukci železničního mostu vzhledem k tomu,
že pominuly důvody, pro které bylo instalováno. Funkce zrcadla spočívala v tom, aby řidič přijíždějící od Šonova měl
přehled o vozidlech, které přijíždějí pod tehdy úzký most ze směru od centra. Zástupci OV Vrchoviny požadují
dopravní zrcadlo z důvodu, že při odbočování ze strany od centra na místní komunikaci (dolní část Vrchovin) nejsou
zachovány rozhledové poměry a řidič ztrácí přehled nad dopravní situací ve směru od Šonova. Dále se křižovatka
silnice III. třídy nachází v zatáčce a přes stávající vegetaci (travní porost, který nebývá včas upraven) nejsou vidět
přijíždějící automobily. Po projednání s DI i zde můžeme umístit dopravní zrcadlo, náklady na jeho instalaci však bude
muset hradit město. DI nevidí důvod, proč by měl požadovat instalaci po SÚS KHK. U tohoto zrcadla mělo ODSH a
ORM odlišný názor než zástupci OV Vrchoviny a umístění zrcadla v tomto místě se jim nejeví jako nezbytné.
K rozhodnutí:
Ne/schválit umístění dopravního zrcadla na kruhové křižovatce ve Vrchovinách pro místní komunikace ze směru od
Šonova. Ne/schválit umístění dopravního zrcadla na silnici č. III/ 285 20 z důvodu větší přehlednosti při odbočování z
části pod viaduktem na místní komunikaci.
Odůvodnění:
ORM: Odhad nákladů celkem cca 20.000 Kč. Na obě místa bylo zadáno zpracování cenové nabídky. Na org.
Dopravní značení nejsou schváleny potřebné prostředky. Bude nutné rozpočtové opatření, které je navrženo v
samostatném bodě jednání RM. Umístění dopravního zrcadla u kruhové křižovatky musí být projednáno také se
správcem silnic I. třídy - ŘSD ČR, Stanovení bude vydávat ODSH KÚ KHK. Umístění dopravního zrcadla u silnice III.
třidy musí být projednáno se správcem - SÚS KHK. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
bude vydávat ODSH MěÚ Nové Město nad Metují.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - podpoří zrcadlo u kruhového objezdu ve Vrchovinách, ale ne to na silnici III/285 20. Nejprve radní
hlasovali o umístění zrcadla u kruhového objektu ve Vrchovinách - 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dále hlasovali o
umístění zrcadla u viaduktu ve Vrchovinách - 0 pro, 3 proti, 2 se zdrželi - navržené usnesení nebylo přijato ani žádné
jiné již nebylo navrženo, tzn., že radní tedy odsouhlasili pouze umístění dopravního zrcadla u kruhového objezdu ve
Vrchovinách.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 325- 13766/15,

(uložen úkol číslo 20090).

RM schvaluje umístění dopravního zrcadla na kruhové křižovatce ve Vrchovinách z důvodu zvýšení bezpečnosti při výjezdu z
místní komunikace ze směru od Šonova a ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a povolení.
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3.12 Smlouva o právu provést stavbu - obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty u Rychty
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/12 - Flash Příloha: RM 325 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Usnesení č. RM 318-13433/15: RM souhlasí se stavbou "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové
Město nad Metují", která obsahuje i stavbu plynovodní přípojky, elektropřípojky a vodovodní přípojky na pozemku
města p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí se stavbou parkovacích míst na pozemku p. p. č.
368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 318 - 3/2. RM
ukládá OMM zpracovat Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku města p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad
Metují a předložit ji RM ke schválení." Vzhledem k tomu, že bylo na uvedenou stavbu zahájeno územní řízení, tak
OMM nyní předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu - viz příloha č. RM 325 - 3/12.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní upozornili OMM, který zastupuje v těchto záležitostech město, aby věnoval realizaci stavby zvýšenou pozornost.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 325- 13767/15,

(uložen úkol číslo 20091).

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu "Obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty, Nové Město nad Metují" mezi p.
P. M. K. a městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 325 - 3/12 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 325 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Nadace Proměny, Grantová výzva Parky 2014 - oznámení o výsledku
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/13 - Flash Příloha: RM 325 - 3/13 - Flash
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 105-7221/15 schválilo podání žádostí o grant do Programu Parky 2014, který vyhlásila Nadace
Proměny. Celkem byly podány 2 žádosti - Park Březinky a Zahrada Knihovna. Dne 30.06.2015 byl na podatelnu
Městského úřadu Nové Město nad Metují doručen dopis s výsledky 1. kola hodnocení žádostí o nadační příspěvek
(viz příloha č. RM 325 - 3/13). Naše žádosti nebyly z celkem 37 žádostí vybrány do 2. kola hodnocení, kam postoupily
pouze 4 projekty.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - dotaz na úpravy zahrady za MKN. ORM - ano, v příští RM budou předány konkrétní informace. Peníze
schválené v rozpočtu na to ale zřejmě nebudou stačit.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 325- 13768/15
RM bere na vědomí předložené informace o výsledcích hodnocení žádostí o nadační příspěvek v Grantové výzvě Parky
2014, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/13.
RM 325 Bere na vědomí.
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3.14 Dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o budoucím věcném plnění
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/14 - Flash Příloha: RM 325 - 3/14 - Flash
Identifikace:
Dne 22.06.2015 se uskutečnilo jednání mezi zástupci města a nově vzniklou společností Nordic Invest, s.r.o., kterou
zastupovala Ing. arch. Hana Vašatová (projektant) na základě plné moci k jednání. Společnost Nordic Invest, s.r.o.,
byla zapsána v obchodním rejstříku dne 15.04.2015, dříve se jednalo o společnost AUTOVITAMIN INVESTMENT,
s.r.o., která byla z obchodního rejstříku vymazána 15.04.2015. Nově vzniklá společnost má v úmyslu dál pokračovat s
výstavbou samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice v areálu p. Truněčka. Předmětem jednání bylo
využití plochy v místě zeleného pásu p. p. č. 2052/8 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Havlíčkova na vybudování
parkovací plochy viz příloha č. RM 325 - 3/14 (zápis z jednání). Na základě toho investor předložil Dohodu o vzájemné
spolupráci a dohoda o budoucím věcném plnění. Po projednání za účasti OMM, MST a PRAV je nyní předkládána
Dohoda v upraveném znění, která dle předkladatele reflektuje vyvážené postavení obou smluvních stran.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vzájemné spolupráci a dohodu o budoucím věcném plnění.
Odůvodnění:
Dohoda byla PRAV zkontrolována a upravena.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Po rozsáhlé diskusi ST vidí dvě možnosti, a to vzít v tuto chvíli návrh Dohody o vzájemné spolupráci a dohody o
budoucím věcném plnění na vědomí + uložit ST prověřit všechny dokumenty. Ing. Prouza - ve zmiňované lokalitě je
zapotřebí dopravní situaci zmenšit a ne ji ještě více zatížit. Ing. Maur - souhlasí, navíc se tam nachází úzké místo u
viaduktu - navrhuje to, co zde prezentoval ST. ST - větší strach má z hluku. Ing. Prouza - vyjádřil se k dopravě,
protože k tomu se vyjádřit může, kdežto k hluku těžko. Na dotaz TAJ odpověděl vedoucí OVRR, že v tuto chvíli je
řízení přerušené. Ing. Maur - vstřícný krok - jak se to vyvíjí s pozemkem …. ??? OMM - posudek vznikal v době, kdy
byla uzavřena ul. Náchodská. Splnili většinu toho, co po nich bylo požadováno v jedné z předchozích RM, kde byli
žadatelé přítomni, tak dodrželi. Mgr. Černý - osobně se domnívá, že bychom měli pokračovat v nesouhlasu. ST rozumí, ale z pohledu stavebního by to mělo mít nějaké odůvodnění. Mgr. Černý - ve vyjádření OVRR je důvodů
několik. Další diskutující TAJ. Ing. Prouza - zopakoval, že ani 1 % není pro něho přijatelné. TAJ naformuloval
upravené znění usnesení - poté odhlasováno "bere na vědomí".
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 325- 13769/15,

(uložen úkol číslo 20092).

RM byla seznámena ve znění přílohy č. RM 325 - 3/14 s předloženým návrhem Dohody o vzájemné spolupráci a dohodou o
budoucím věcném plnění mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01582119. RM ukládá ST
projednat se zainteresovanými odbornými útvary a případně se zástupci protestujících občanů, upravený návrh řešení
výstavby samoobslužné myčky aut a kontejnerové stanice, a to vč. předložených expertíz týkajících se zvýšení dopravní
zátěže a hluku v dané lokalitě. O výsledku jednání informovat RM.
RM 325 Ukládá.
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3.15 Žádost o povolení stavby přístřešku
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/15 - Flash Příloha: RM 325 - 3/15 - Flash
Identifikace:
Ředitelka školy "ZŠ Malecí" předložila městu žádost o povolení stavby přístřešku pro uskladnění zahradního nářadí,
zahradní techniky a zahradního nábytku, umístění na p. p. č. 561/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - areál školy. V
přístřešku budou uskladněny výše uvedené věci a technika. K uvedené stavbě byla doložena dokumentace pro
územní řízení. Umístění přístřešku přiléhá ke stávající stavbě s rampou pro kuchyň. Celkový rozměr přístřešku bude 6
m x 3,60 m s přesahem střechy cca 1,5 m pro vytvoření závětří. Podezdívka - ztracené bednění, vlastní stavba z
panelů Kingspan. Povrch panelů bude natřen šedou barvou stejného odstínu jako je budova školy. Celkový popis
stavby je uveden v dokumentaci pro územní řízení. Přístřešek nebude napojen na inženýrské sítě.
K rozhodnutí:
Ne/schválit žádost o povolení stavby přístřešku + ne/souhlasit s vydáním územního souhlasu pro uvedenou stavbu.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM a ARCH: Umístění přístřešku bylo projednáno na místě v areálu školy za účasti ředitelky "ZŠ Malecí",
školníka, vedoucí ORM, ARCH a investičního technika. Umístění u rampy bylo doporučeno ARCH, původně
plánované umístění vedle domku školníka nebylo doporučeno. Výstavba přístřešku bude zajištěna v rámci "ZŠ
Malecí" - v rámci činnosti školníka. Umístění bylo dále projednáno s vedoucím OVRR. Stavba podléhá režimu územní
souhlas. Požární zpráva nebude nutná.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětleno, že bude financováno z finančních zdrojů organizace.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 325- 13770/15
RM schvaluje umístění přístřešku pro uskladnění zahradního nářadí, zahradní techniky a zahradního nábytku na p. p. č.
561/1 v areálu "ZŠ Malecí" dle předložené dokumentace pro územní řízení ve znění přílohy č. RM 325 - 3/15. RM souhlasí s
vydáním územního souhlasu pro uvedenou stavbu. RM ukládá ORM zajistit příslušná vyjádření a vydání územního souhlasu.
RM 325 Ukládá.
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3.16 Cyklostezky a trasy v Novém Městě nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 325 - 3/16 ("žlutý papír") Příloha: RM 325 - 3/16 ("žlutý papír")
Identifikace:
Bod zařazený přímo na jednání RM 325. S ohledem na připravované výzvy v programu spolupráce ČR - PL, kdy by
bylo možné požádat z prioritní osy 2 - rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti na
výstavbu infrastrukturního opatření pro zpřístupnění příhraničního regionu byla z iniciativy Nového Města nad Metují
svolána schůzka budoucích potenciálních partnerů. Schůzka se uskutečnila v Náchodě za účasti města Náchod,
Nového Města nad Metují, Olešnice v Orlických horách, Nového Hrádku na české straně, za polskou stranu se
zúčastnila Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój a Lewin Klodzky. Hlavní myšlenkou připravovaného projektu by bylo
vybudování cyklostezek či cyklotras mezi českou a polskou stranou a jejich vzájemné propojení. Každé z měst na této
schůzce představilo své záměry. Město představilo trasu, která by v ul. K Sirkárně navázala na již vybudovanou
cyklotrasu v ul. Klosova a ul. Českých legií. Z ul. K Sirkárně by se pokračovalo na Popluží, z Popluží do ul.
Elektrárenská s novým přemostěním řeky Metuje. Dále by šlo realizaci cyklotrasy v ul. Elektrárenská až do ul.
Nábřežní a dále až do Nahořan (viz příloha na tzv. "žlutém papíru" č. RM 325 - 3/16). Dalším úsekem by bylo
vybudování cyklotrasy ve směru od Sokolovny do Pekla. Vzhledem k tomu, že se výzvy očekávají buď ve IV. čtvrtletí
tohoto roku nebo začátkem roku 2016, tak je třeba zahájit projekční práce na zmíněných úsecích. V letošním rozpočtu
byla schválena pouze částka 100.000 Kč na akci Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD. Je tedy nutné tuto položku rozšířit
o další výše jmenované ulice a navýšit částku na pořízení této PD. Před schválením rozšíření této rozpočtové položky
a před schválením rozpočtové úpravy - navýšení rozpočtové částky na této položce v ZM, zahájí ORM výběrové řízení
na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská Nábřežní - Nahořany, Sokolna - Peklo.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zahájit VŘ na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v ul.
Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolna - Peklo + výsledky VŘ předložit ke schválení do RM a následně do ZM
konaného dne 10.09.2015, a to vč. návrhu na rozšíření položky rozpočtu "Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a na
rozpočtovou úpravu v souladu s výsledky VŘ.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Bod byl aktuálně zařazen až přímo na jednání RM. Po diskusi bylo schváleno.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 325- 13771/15,

(uložen úkol číslo 20093).

RM ukládá OMM zahájit výběrové řízení na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská,
cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo. RM ukládá OMM výsledky výběrového řízení
předložit ke schválení do RM a následně do ZM konaného dne 10.09.2015, a to vč. návrhu na rozšíření položky rozpočtu
"Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a na rozpočtovou úpravu v souladu s výsledky výběrového řízení.
RM 325 Ukládá.
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Správa nemovitostí

16:30

OMM

4.1 Ukončení nájemní smlouvy - stížnost na soužití v bytovém domě
(Int.: OSN/331) Zdroj. dokum.: RM 325 - 4/1 - Flash Příloha: RM 325 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Ukončení smlouvy o nájmu bytové jednotky, pí H. K. Ukončení smlouvy z důvodu opakovaných stížností na soužití s
výše jmenovanou ke dni 30.09.2015 (tzn., že smlouva o nájmu nebude po tomto datu dále prodloužena).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s ukončením Smlouvy o nájmu bytu.
Odůvodnění:
Odůvodnění návrhu ukončení nájemní smlouvy viz příloha č. RM 325 - 4/1.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na konkrétní důvody ukončení nájemní smlouvy. OSN - dochází tam k sousedským sporům, které už
převyšují únosnou míru a neustávají.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13772/15,

(uložen úkol číslo 20094).

RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu bytové jednotky, pí H. K., a to ke dni 30.09.2015.
RM 325 Souhlasí.

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

4.2 Smlouva o dílo č. 116/2015 - nátěry dřevěných prvků
(Int.: OSN/332) Zdroj. dokum.: RM 325 - 4/2 - Flash Příloha: RM 325 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Smlouvu o dílo č. 116/2015 na provedení nátěrů dřevěných prvků bytových domů mezi p. Milošem
Kňourkem, Nádražní 259, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45919887 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 116/2015.
Odůvodnění:
Jde o běžnou údržbu bytového fondu. Zakázka přidělena na základě usnesení č. RM 323-13673/15.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13773/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20095).

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 116/2015 na provedení nátěrů dřevěných prvků bytových domu, uzavřenou mezi p. Milošem
Kňourkem, Nádražní 259, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45919887 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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4.3 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku se stavbou bývalé trafostanice
(Int.: OSN/333)
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p. č. 301 o celkové výměře 17 m2, vč. objektu bývalé trafostanice. Záměr
výpůjčky bude zveřejněn za podmínek: doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, údržba pozemku a objektu na
vlastní náklady.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. RM 321-13575/15 bylo jednáno s žadateli o koupi předmětného pozemku a objektu bývalé
trafostanice, p. R. a p. P., kterým byla žádost o koupi nemovitostí zamítnuta. Na pozemku p. č. 301 byla sjednána
schůzka za účasti OVRR, OMM a OSN, p. R. a p. P. Na místě byl domluven postup dalšího užívání pozemku a
objektu. Všichni zúčastnění se shodli na smlouvě o výpůjčce, jako ideálním způsobu pro narovnání stavu užívání
předmětného pozemku a budovy.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 325- 13774/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20096).

RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku p. č. 301 o celkové výměře 17 m2, vč. objektu bývalé trafostanice.
Záměr výpůjčky bude zveřejněn za podmínek: doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, údržba pozemku a objektu na
vlastní náklady.
RM 325 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o výjimku ze zadávání veřejných zakázek - oprava střechy "ZŠ Krčín", "ZŠ Komenského"
(Int.: OSN/334)
Identifikace:
OSN žádá o udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro provedení opravy střechy
"ZŠ Komenského" (v hodnotě max. 50.000 Kč vč. DPH) a opravu střechy "ZŠ Krčín" (v hodnotě max. 55.000 Kč vč.
DPH). Oprava střechy "ZŠ Komenského" bude zadána místní firmě p. Tomáš Lorenc, Komenského 31, Nové Město
nad Metují, IČO: 65219651 a oprava střechy "ZŠ Krčín" bude zadána místní firmě p. Daniel Hubálek, Pod Výrovem
1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737. Důvodem udělení výjimky je obtížně zjistitelný rozsah oprav a tudíž i
zadání veřejné zakázky. Opravy budou provedeny v nejnutnějším rozsahu.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výjimkou pro zadání veřejných zakázek na opravu střech.
Odůvodnění:
Střechy obou objektů jsou značně nepřístupné, a proto není možné dokonalé zaměření všech poškozených částí. Z
tohoto důvodu nejsme schopni zpracovat výzvu na realizaci veřejné zakázky tak, abychom zajistili její 100% znění.
Dle názoru OSN by v případě zpracování nepřesné výzvy došlo k nadměrnému výskytu víceprací. Realizace oprav
bude postupovat v etapách (hodnoty cca 20.000 Kč), které budou postupně konzultovány a odsouhlaseny před jejich
realizací. Tímto zabezpečíme provedení maximálně možného rozsahu za přijatelnou cenu. V obou případech se jedná
o plánovanou akci údržby zmiňovaných objektů.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 325- 13775/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20097).

RM souhlasí s udělením výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro provedení opravy střechy
"ZŠ Komenského" a opravu střechy "ZŠ Krčín". Oprava střechy "ZŠ Komenského" bude zadána přímo, místní firmě: p.
Tomáš Lorenc, Komenského 31, Nové Město nad Metují, IČO: 65219651 za 55.000 Kč vč. DPH a oprava střechy "ZŠ Krčín"
bude zadána přímo místní firmě: p. Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737 za 50.000
Kč vč. DPH. Důvodem udělení výjimky je obtížně zjistitelný rozsah oprav u obou objektů.
RM 325 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

4.5 Smlouva o dílo č. 117/2015 - zateplení stropů
(Int.: OSN/335) Zdroj. dokum.: RM 325 - 4/5 - Flash Příloha: RM 325 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Smlouvu o dílo č. 117/2015 na provedení zateplení stropů suterénu č. p. 475, uzavřenou mezi p. Jiřím
Gargalikem, Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 117/2015.
Odůvodnění:
Jde o běžnou údržbu bytového fondu. Zakázka přidělena na základě usnesení č. RM 324-13732/15.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 325- 13776/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20098).

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 117/2015 na provedení zateplení stropu suterénu č. p. 475, uzavřenou mezi p. Jiřím
Gargalikem, Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Smlouva o dílo č. 118/2015 - sanace zdiva
(Int.: OSN/336) Zdroj. dokum.: RM 325 - 4/6 - Flash Příloha: RM 325 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Smlouvu o dílo č. 118/2015 na provedení sanace zdiva objektů MŠ Pod Výrovem, ŠJ Krčín, č. p. 201 a č.
p. 179, uzavřenou mezi firmou Kressida, s.r.o., U Továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855 a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 4/6.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 118/2015.
Odůvodnění:
Jde o běžnou údržbu nebytového fondu. Zakázka přidělena na základě usnesení č. RM 324-13733/15.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 325- 13777/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20099).

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 118/2015 na provedení sanace zdiva objektů MŠ Pod Výrovem, ŠJ Krčín, č. p. 201 a č. p.
179, uzavřenou mezi firmou Kressida, s.r.o., U Továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855 a městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/6 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.

STIS

Stránka 33 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 325 - 7.7.2015

Školství, kultura a sport

17:00

OSKS

5.1 Inspekční zpráva "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 325 - 5/1 - Flash Příloha: RM 325 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Ve dnech 11. - 13.05.20154 provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát inspekční činnost
v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. 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 školních vzdělávacích
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona. Při inspekční činnosti byly zjištěny drobné nedostatky, některé byly odstraněny v průběhu
inspekce, ostatní odstraní vedení školy do 31.07.2015. Celkově byla škola hodnocena velmi dobře.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13778/15
RM se seznámila se zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát ve dnech 11. - 13.05.2015 v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a bere tuto
zprávu na vědomí.
RM 325 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 25.06.2015
Zdroj. dokum.: RM 325 - 5/2 - Flash Příloha: RM 325 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Dne 25.06.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Krčín - dále jen ŠR. ŠR
se seznámila s Výroční zprávou o činnosti školy v oblasti poskytování informací. Předseda ŠR poděkoval za práci
člence ŠR, které zanikne členství k 31.08.2015 z důvodu ukončení školní docházky její dcery, na její místo nastoupí
první náhradnice zvolená v řádných volbách v prosinci 2014. ŠR ocenila zlepšení situace v krčínském parku a okolí
díky nainstalování fotopastí a díky kontrolám MP. Předseda ŠR seznámil členy ŠR s návrhem členky ŠR na zajištění
podrobnějších informací o kandidátech na členy ŠR a upozornil, že toto není možné vzhledem k dodržování zákona o
ochraně osobních údajů. Ředitelka školy zhodnotila školní rok 2014/2015 a informovala ŠR o přípravách nového
školního roku.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 25.06.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13779/15
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 25.06.2015 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 325 - 5/2.
RM 325 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 34 z 42

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

5.3 Žádost o povolení akce a zábor veřejného prostranství - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 325 - 5/3 - Flash Příloha: RM 325 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá RM o povolení akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu 18.07.2015. Zároveň
žádá o bezplatný zábor veřejného prostranství na tuto akci - "hildenské atrium" a prostor kolem Spolkového domu.
K rozhodnutí:
Schválit akci "Muzejní staročeské trhy" a zábor veřejného prostranství na tuto akci.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkové organizace.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 325- 13780/15
RM souhlasí s pořádáním "Muzejních staročeských trhů" v sobotu 18.07.2015 a s bezplatným záborem veřejného
prostranství na tuto akci, jejímž pořadatelem je Městské muzeum Nové Město nad Metují.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Zdroj. dokum.: RM 325 - 5/4 - Flash Příloha: RM 325 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá o schválení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle článku V. - Výjimky, výhradní dodavatel (umělecké důvody). V rámci projektu s názvem Podpora
činnosti turistických informačních center z dotačního programu Královéhradeckého kraje bude vydán průvodce
naučnou stezkou. Jedná se o komiksové zpracování, jejichž autorem bude výtvarník a ilustrátor Tomáš Chlud,
absolvent animace a multimédií na FAMU, se kterým MMUZ dlouhodobě spolupracuje. Materiály budou
bezprostředně navazovat na plánky města od téhož autora a je žádoucí, aby měly shodnou grafiku. Předpokládaná
cena ilustračních předloh dle podrobného rozpočtu mikroprojektu činí 30.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro MMUZ.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 325- 13781/15
RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání dle
odstavce V. - výjimky, výhradní dodavatel, umělecké důvody, pro Městské muzeum Nové Město nad Metují na vydání
průvodce naučnou stezkou v rámci projektu "Podpora činnosti turistických informačních center" financovaného z dotačního
programu Královéhradeckého kraje. RM schvaluje zadání ilustračních předloh pro mapy výtvarníku a ilustrátorovi Tomáši
Chludovi, 8. listopadu 565/16, 169 00 Praha - Břevnov, za cenu 30.000 Kč vč. DPH.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 325 - 7.7.2015

Finance

17:00

17:05

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 325 - 6/1 - Flash Příloha: RM 325 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 324 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13782/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20100).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 325 - 6/1.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 TS - rozpočtové opatření - platy § 2219

Identifikace:
V rámci § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, cyklostezky, parkoviště byla zahrnuta v položce
Platy částka 40.000 Kč. Tato částka je použita na spolufinancování platů pracovníků zaměstnaných a hrazených z
dotace na veřejně-prospěšné práce (pracovní četa na údržbu chodníků v TS). Vzhledem k tomu, že se zřízení této
skupiny osvědčilo a je předpoklad, že zaměstnávání touto formou bude pokračovat po celý rok je nutné schválit
navýšení prostředků na platy o částku připadající na listopadový a prosincový výplatní termín, které budou úřadem
práce proplaceny zpětně až v roce 2016. Část navýšení pak představuje prostředky na motivační složku platu.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13783/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20101).

RM schvaluje navýšení položky na platy v § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací o 65.000 Kč z důvodu
předfinancování dotace v měsíci listopadu a prosinci a navýšení motivační složky platu. Navýšení bude pokryto přesunem v
rámci § 2219 z ostatních výdajů.
RM 325 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 325 - 7.7.2015

Různé

13:05

7.1 Žádost o rozšíření služeb a klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/1 - Flash Příloha: RM 325 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad Metují, paní Mgr. Lenka Kulichová, předkládá RM žádost o rozšíření služeb a
klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují, a to formou transformace do nové služby sociální rehabilitace SORTA,
jejíž cílovou skupinou budou rodiny a jednotlivci se sociálním handicapem. Vysvětlení viz prezentace v příloze č. RM
325 - 7/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s rozšířením služeb a klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Lenka Kulichová vedoucí Klubu Mandl Klub Mandl

Z podrobnějšího projednání:
Prezentace vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad Metují, paní Mgr. Lenky Kulichové, k předložené žádosti, dále
odpověděla na dotazy radních společně s vedoucí oddělení sociální prevence pí Dagmar Dvořáčkovou. Dotazy se
týkaly především územní působnosti služby a jejího financování.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 325- 13784/15,

(uložen úkol číslo 20102).

RM souhlasí s rozšířením služeb a klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují, a to formou transformace do nové služby
sociální rehabilitace, vše dle znění přílohy č. RM 325 - 7/1. RM ukládá vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad Metují připravit
a předložit v duchu prezentovaného návrhu veškeré nezbytné související dokumenty ke schválení v RM a ZM tak, aby se
transformace uskutečnila ke dni 01.01.2016.
RM 325 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel - paní J. P.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/2 - Flash Příloha: RM 325 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Paní J. P. požádala o zapůjčení polohovací postele z majetku města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 325- 13785/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní J. P., ve znění
přílohy č. RM 325 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

7.3 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel - paní J. V.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/3 - Flash Příloha: RM 325 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Paní J. V. vypůjčila v loňském roce čtyři polohovací postele z majetku města Nové Město nad Metují, a to pí Č., p. P.,
pí L. a pí V. V rodinách byla provedena šetření, jedná se o výpůjčku potřebným občanům, schválením v RM dojde
pouze k narovnání právního stavu výpůjčky.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 325- 13786/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní J. V., ve znění
přílohy č. RM 325 - 7/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel - p. J. P.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/4 - Flash Příloha: RM 325 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Paní J. V. vypůjčila v loňském roce čtyři polohovací postele z majetku města Nové Město nad Metují, a to pí Č., p. P.,
pí L. a pí V. V rodinách byla provedena šetření, jedná se o výpůjčku potřebným občanům, schválením v RM dojde
pouze k narovnání právního stavu výpůjčky.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 325- 13787/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. P., ve znění
přílohy č. RM 325 - 7/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

7.5 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel - pí L. L.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/5 - Flash Příloha: RM 325 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Paní J. V. vypůjčila v loňském roce čtyři polohovací postele z majetku města Nové Město nad Metují, a to pí Č., p. P.,
pí L. a pí V. V rodinách byla provedena šetření, jedná se o výpůjčku potřebným občanům, schválením v RM dojde
pouze k narovnání právního stavu výpůjčky.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 325- 13788/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní L. L., ve znění
přílohy č. RM 325 - 7/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Smlouva o výpůjčce - polohovací postel - pí Z. Č.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/6 - Flash Příloha: RM 325 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Paní J. V. vypůjčila v loňském roce čtyři polohovací postele z majetku města Nové Město nad Metují, a to pí Č., p. P.,
pí L. a pí V. V rodinách byla provedena šetření, jedná se o výpůjčku potřebným občanům, schválením v RM dojde
pouze k narovnání právního stavu výpůjčky.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce polohovacích postelí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 325- 13789/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní Z. Č., ve znění
přílohy č. RM 325 - 7/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

7.7 Veřejnoprávní smlouva s obcí Jestřebí
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/7 - Flash Příloha: RM 325 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva, na jejímž základě bude Městská policie Nové Město nad Metují zajišťovat svoji činnost na
území obce Jestřebí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Jestřebí.
Odůvodnění:
Na poradě starostů obcí z ORP, která byla na začátku letošního roku, ST mj. informoval přítomné, že je možné, aby
projevili zájem o to, aby MP působila ve vymezeném rozsahu i na území jejich obcí. Nyní na tuto nabídku reaguje p.
Štěpán, tj. starosta obce Jestřebí, s tím, že jejich zastupitelstvo již schválilo záměr toto realizovat. Návrh veřejnoprávní
smlouvy (dále jen "VPS") byl starostovi obce Jestřebí zaslán, jejich zastupitelstvo již smlouvu schválilo dne
24.06.2015. Po schválení smlouvy v RM bude vše předloženo KÚ KHK k udělení souhlasu s uzavřením této VPS.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Dotaz na financování takovýchto úkonů zodpověděl ST.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 325- 13790/15
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Jestřebí, upravující vzájemné vztahy,
práva a povinnosti při výkonu činnosti Městské policie Nové Město nad Metují na území obce Jestřebí, ve znění přílohy č. RM
325 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 325 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Žádost Mgr. Marcely Hrubé o vyjádření k záměru změny užívání stavby - Domov seniorů Metuj s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/8 - Flash Příloha: RM 325 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Mgr. Marcela Hrubá, jednatelka Domova seniorů s.r.o., žádá o vyjádření k záměru změny užívání stavby (žádost
adresovala městu Nové Město nad Metují). Další její žádost ze dne 26.06.2015 byla adresována na OVRR a týká se
stanoviska k výzvě + prodloužení lhůty. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. RM 325 - 7/8 i včetně stanovisek
odborných útvarů.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Mgr. Marcely Hrubé o vyjádření k záměru změny užívání stavby + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR k žádosti o vyjádření k záměru změny užívání stavby - viz příloha č. RM 325 - 7/8. Stanovisko OSV
viz příloha č. RM 325 - 7/8.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 325- 13791/15
RM bere na vědomí žádost Mgr. Marcely Hrubé o vyjádření k záměru změny užívání stavby ze dne 26.06.2015. RM souhlasí
se záměrem změny užívání stavby za podmínky, že sociální služba bude poskytována v souladu se zákonem o sociálních
službách, a že paní Mgr. Marcela Hrubá bude neprodleně činit nezbytné kroky k získání registrace těchto služeb u KÚ.
Vyjádření tohoto souhlasu se změnou užívání neznamená udělení příslibu na zařazení do sítě sociálních služeb
Novoměstska a nezavazuje město Nové Město nad Metují k podílení se na financování případné nové sociální služby. Toto
stanovisko města nemá vliv na lhůty, které v souvislosti se změnou užívání objektu stanovil žadatelce stavební úřad.
RM 325 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

7.9 Žádost o zábor veřejného prostranství a spolupořadatelství města - Svatováclavské odpoledne 2015
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/9 - Flash Příloha: RM 325 - 7/9 - Flash
Identifikace:
Ing. Petr Neumann (předseda MO KDU ČSL) a p. Josef Špelda (starosta jednoty OREL) žádají o spolupořadatelství
města Nové Město nad Metují u tradiční akce pod názvem "Svatováclavské odpoledne", která se bude konat dne
28.09.2015 od 12:00 hodin na Husově náměstí, zároveň s 13. ročníkem Běhu na fošnách. Žádost viz příloha č. RM
325 - 7/9.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/schválit žádost MO KDU ČSL a jednoty OREL.
Odůvodnění:
Stanovisko MP: Bez výhrad.
Stanovisko OMM + OŠKS: V případě, že se bude stavět kryté pódium jen na tuto akci, budou náklady spojené se
stavbou a následným bouráním a odvozem pódia, stanu a koberce cca 8.500 Kč. Pokud kryté pódium zůstane na
Husově náměstí po akci 12.09.2015 (DED), bude se přivážet a odvážet pouze koberec, náklady by byly cca 600 Kč.
Stanovisko TS: Pódium a stan budeme stavět pro DED 12.09.2015, žádám RM, aby schválila, že pódium může na
Husově náměstí zůstat až do termínu Svatováclavského odpoledne, abychom to nemuseli bourat a pak znovu stavět.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní byl na vlastní žádost vyřazen z hlasování k tomuto bodu, a to z důvodu možné podjatosti.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 325- 13792/15,

(uložen úkol číslo 20103).

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město nad Metují při pořádání
Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru před Základní uměleckou školou B. Smetany, a to dne
28.09.2015 od 12:00 hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 08.08.2005, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM
ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním
odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města a
zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Jednota OREL a MO KDU ČSL. RM souhlasí s tím, aby pódium zůstalo na Husově náměstí po akci dne
12.09.2015 až do doby konání Svatováclavského odpoledne, tj. do dne 28.09.2015.
RM 325 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Žádost o dotaci v rámci dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad Metují, paní Mgr. Lenka Kulichová, žádá RM o schválení podání žádosti do
dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Dotace bude využita pro dofinancování provozu Klubu Mandl Nové Město nad
Metují v měsících říjen - prosinec 2015.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podáním žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 325- 13793/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20104).

RM souhlasí s podáním žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb a zároveň
pověřuje ST podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí dotace.
RM 325 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.7.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 325 - 7.7.2015

7.11 Oznámení pořádání akce - 3RD BIKE SESSION
Zdroj. dokum.: RM 325 - 7/11 - Flash Příloha: RM 325 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Spolek "První řešení" žádá RM o souhlas s pořádáním veřejně přístupné akce - 3RD BIKE SESSION a zároveň žádá
RM o schválení udělení výjimky na pořádání akce. Akce se bude konat v sobotu dne 18.07.2014 od 10:00 do neděle
19.07.2015 02:00 hodin ve skateparku v Novém Městě nad Metují. Oznámení pořádání akce - viz příloha č. RM 325 7/11.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku "První řešení", příp. ne/schválit udělení výjimky na pořádání akce - 3RD BIKE SESSION.
Odůvodnění:
Stanovisko vrchního strážníka MP: Při dodržení pravidel veřejného pořádku, a to zejména nočního klidu za MP bez
výhrad.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 325- 13794/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20105).

RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku Spolku "První řešení", s
pořádáním veřejně přístupné akce - 3RD BIKE SESSION, která se bude konat v sobotu dne 18.07.2015 od 10:00 do neděle
19.07.2015 do 02:00 hodin ve skateparku v Novém Městě nad Metují.
RM 325 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 325:

16:29

Příští porada bude: RM 326, 3.8.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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