Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 319 (ve volebním období 13. zasedání) ze dne: 13.4.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 319 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Miloš Skalský
11 Ing. Ondřej Hanka

12 Mgr. Denisa Plšková
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Ing. Libor Pozděna
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
16:08
18:53
místostarosta (Město)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 16:45 17:30 17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:53
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:03
13:49
regionálního rozvoje)
vedoucí oddělení OŽP (Oddělení životního
13:03
14:07
prostředí)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:10
14:23
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:23 14:34 15:55 14:57
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:35
16:59
města)
architekt (Architekt)
14:35
16:59
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:56
16:59
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:59
18:16
sportu)

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

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 319 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 319 (ve volebním období 13. zasedání) ze dne: 13.4.2015
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
13:30
14:00
16:30
16:45
17:30
18:15

13:30
14:00
16:30
16:45
17:30
18:15

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 319 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Miloš Skalský
11 Ing. Ondřej Hanka
12 Mgr. Denisa Plšková
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Ing. Libor Pozděna
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
16:08
18:53
místostarosta (Město)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:53
radní (Rada města)
13:00
18:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 16:45 17:30 17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:53
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
13:03
13:49
regionálního rozvoje)
vedoucí oddělení OŽP (Oddělení životního
13:03
14:07
prostředí)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:10
14:23
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:23 14:34 15:55 14:57
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:35
16:59
města)
architekt (Architekt)
14:35
16:59
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:56
16:59
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:59
18:16
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 319 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 318) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 318 ze dne 30.3.2015 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 319

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 304- 12880/14

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

19 017
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost občanů o přehodnocení stávajícího zjednosměrnění dopravy v ulici Bratří Čapků v Krčíně

Usneseni:: RM projednala žádost občanů o přehodnocení stávajícího zjednosměrnění dopravy v ulici Bratří Čapků v Krčíně a
konstatuje, že návrh stávajícího řešení byl zpracován v duchu Koncepce dopravy v klidu města Nové Město nad Metují,
kterou ZM 96 dne 30.01.2014 vzalo na vědomí a uložilo odborným útvarům, aby využívaly námětů daných touto
Koncepcí při různých dopravních opatřeních. Dále RM konstatuje, že provedené opatření v ul. Bratří Čapků je
provedeno i dle předpokládaného koncepčního řešení dopravy po celém městě. RM dále na základě podnětu občanů
ukládá OMM zabezpečit umístění DZ B20a- nejvyšší dovolená rychlost 30km/hod. v ul. Bratří Čapků a ukládá OMM
prověřit možnost umístění parkovacích zálivů po odstavování vozidel v této ulici, po pravé straně ve směru jízdy. RM
ukládá TS zajistit opravy kanálových vpustí, které jsou umístěny v komunikaci v této ulici.
Plnění:
Prověření možnosti umístění parkovacích zálivů po odstavování vozidel v této ulici po pravé straně ve směru jízdy bude
předloženo do RM 319. Vše je tímto splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13073/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 231
Věc:

Termín: 31.3.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí:

31.3.2015

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

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM nesouhlasí s pokácením 2 ks jasanu ztepilého na pozemku st. p. č. 90 v k. ú. Krčín a souhlasí s pokácením 1 ks
topolu černého na pozemku p. č. 743/10 v k. ú. Krčín. RM ukládá TS provést prořez korun jasanů a OSN zabezpečit
instalaci ochranných sítěk do okapů proti padajícímu listí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13159/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 398
Věc:

Termín: 30.11.2015 , výchozí: 30.11.2015

Provede: TS = Technické služby

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu černého na pozemku p. č. 735/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku
pichlavého na pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku ztepilého a 1 ks smrku pichlavého na
pozemku p. č. 435/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 3 ks buku lesního na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují. Za kácené dřeviny bude provedena vhodná náhradní výsadba.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Smrky jsou pokáceny, na pokácení topolu černého a 3 ks buků žádám o nový
termín, navrhuji 30.11.015. RM 319 schválen nový termín: 30.11.2015 (Pokácení topolu černého a 3 ks buků problémy s provedením - topol - vypínání elektřiny atd., vhodný termín, přijatelný pro všechny subjekty, z důvodu
bezpečnostního aspektu kácení do konce května proběhne. Kácení buků - informace bude podána na RM.)
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13212/15
19 437
Věc:

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

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost o koupi pozemku v majetku města - k. ú. Spy

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 550 o výměře cca 1000 m2, druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Spy.
Plnění:
Navrhujeme vyřadit. Revokováno usnesením č. RM 318- 13424/15.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 313- 13215/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 439
Věc:

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Pronájem pozemků z majetku města k zemědělským účelům - dodatky smluv

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít s nájemci pozemků určených k zemědělskému využití v majetku města (Slavonia, a. s.,
Nahořanská, a. s., Agrodružstvo Provodov, Ing. J. M., P. H.) dodatky ke smlouvám o nájmu pozemků, které se týkají
zvýšení ceny nájemného z 1 % na 2 % bonity za 1 m2 dle BPEJ v daném katastrálním území, a to s účinností ode dne
01.01.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 442
Věc:

Termín: 31.3.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 313- 13218/15

, výchozí: 31.3.2015

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

Žádost o odstranění dřevin (břízy) rostoucích mimo les u č. p. 421 v ul. Dobrušská

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 236/40 v k. ú. Krčín.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
17.4.2015
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 443

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.3.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 313- 13219/15
Věc:

Závěr:

, výchozí: 31.3.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně pilovité na pozemku p. č. 2217 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
17.4.2015
Poznámka:

RM 313- 13220/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.3.2015

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

19 444
Věc:

Závěr:

, výchozí: 31.3.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 2 ks javoru stříbrného na pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a souhlasí s
provedením náhradní výsadby na citovaném pozemku dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13269/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 580
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

E-mailové podání JUDr. R. D. ve věci žádosti Ing. Z. H. o změnu dopravního značení

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost Ing. Z. H. ve věci změny dopravního značení a postupuje podnět příslušným orgánům
státní správy. O požadované změně dopravního značení RM rozhodne až poté, co příslušné orgány státní správy
provedou posouzení oprávněnosti k provádění některých podnikatelských aktivit v nemovitostech p. P. P.
Plnění:
Uvedená záležitost bude předložena do RM 319 s návrhy řešení. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13312/15
19 609
Věc:

Termín: 31.3.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : TAJ

, výchozí: 31.3.2015

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

Smlouva o poskytnutí důvěrných informací

Usneseni:: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí důvěrných informací firmě SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno,
IČO: 253 23 989, DIČ: CZ 253 23 989, ve znění přílohy č. RM 315 - 7/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno, probíhá.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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RM 315- 13316/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 611
Věc:

Termín:

Provede: TS = Technické služby

1.4.2015

, výchozí:

1.4.2015

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

Splatný úkol č. 19492 z PVO 199-11312/15 - podnět ST - chemické WC do Vrchovin

Usneseni:: RM schvaluje řešení umístění chemického WC na hřiště ve Vrchovinách dle varianty č. 1, tj. pronájem WC v měsících
duben - říjen 2015 (31 týdnů) + servis 1x měsíčně, vše za navrženou cenu 13.128 Kč vč. DPH.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 316- 13321/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 640
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Městské muzeum Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji

Usneseni:: RM projednala návrh Koncepce rozvoje Městského muzea Nové Město nad Metují (dále jen "MMUZ") ve znění přílohy
č. RM 316 - 3/1. RM ukládá řediteli MMUZ doplnit předloženou koncepci (viz příloha č. RM 316 - 3/1) o následující
informace:
1/ další rozvoj sbírek - vyhledávání cenných artefaktů a předmětů souvisejících s historií města a jejich zapojení do
sbírek MMUZ;
2/ zúžení tematického zaměření sbírek více k historii města;
3/ převod nebo prodej některých stávajících specializovaných zoologických sbírek;
4/ možná změna umístění historické lékárny;
5/ výstavní aktivity v prostorách MMUZ - nová témata;
6/ budoucí využití a koncepce fungování Spolkového domu.
Plnění:
Žádost o nový termín. RM 319 schválen nový termín: 27.4.2015 (Na žádost ředitele MMUZ. Podrobnosti na jednání
RM.)
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13330/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 660
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí:

13.4.2015

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

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku ve znění přílohy č. RM 317 - 2/2 a ukládá OMM uzavřít s pí Kamilou
Lakomou, IČO: 018 70 769, provozovna: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce
části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě č. p.
1223 na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: vypůjčitel zachová průchod v
minimální šíři 1,5 m mezi zahrádkou a obrubníkem chodníku, do profilu průchodu nebudou umisťovány žádné
předměty, a to ani na plůtek zahrádky, vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s Regulačním plánem Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují a vypůjčitel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů
státní správy k umístění zahrádky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13331/15
19 661
Věc:

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

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - Seladon

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku ve znění přílohy č. RM 317 - 2/3 a ukládá OMM uzavřít s p. Martinem
Teplým, IČO: 131 97 029, provozovna: Husovo náměstí 1220, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o výpůjčce
části pozemku pozemková parcela č. 2033/1 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě č. p.
1220 na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: vypůjčitel zachová průchod v
minimální šíři 1,5 m mezi zahrádkou a obrubníkem chodníku, do profilu průchodu nebudou umisťovány žádné
předměty, a to ani na plůtek zahrádky, vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s Regulačním plánem Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují a vypůjčitel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů
státní správy k umístění zahrádky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.4.2015

RM 317- 13335/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 665
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města - zahrada

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem, Ing. J. Z., smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 616/1 o výměře 117 m2 v k.
ú. Spy, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a to ode dne 01.04.2015 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek se pronajímá jako zahrada za nájemné ve výši 7 Kč za 1 m2 a rok s
podmínkami, že nájemce souhlasí s případným budoucím umístěním čekárny pro autobusovou zastávku na
nepronajaté části pozemku p. p. č. 616/1 v k. ú. Spy a že nájemce odstraní plot, vysázenou zeleň a příp. upraví dřeviny
(zasahující větve).
Plnění:
Smlouva předána nájemci k podpisu.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13351/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 679
Věc:

Termín: 13.4.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost SVJ Klosova 491, Sokolská 492, Nové Město nad Metují ve věci pokácení 2 ks břízy bělokoré

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (blíže garážím) na pozemku p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují a
souhlasí s provedením náhradní výsadby na citovaném pozemku dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. RM nesouhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku
p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Kácení je připraveno - proběhne v dubnu 2015.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13356/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 683
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Návrh pamětní desky Vl. Moravce

Usneseni:: RM vzala na vědomí předložený návrh pamětní desky Vl. Moravce ve znění přílohy č. RM 317 - 3/5. RM ukládá OMM
ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě
zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této
akce do seznamu investic na rok 2015 na ZM. RM ukládá OŠKS zařadit tuto záležitost do nejbližšího jednání komise
kulturní.
Plnění:
Návrh pamětní desky Vl. Moravce byl předložena na jednání kulturní komise dne 7.4.2015. Závěry ještě nejsou známy.
Volné finanční prostředky na realizaci této pamětní desky budou průběžně sledovány, pokud budou nějaké k dispozici,
bude návrh na realizaci předložen opět do RM. RM 319 schválen nový termín: 8.6.2015 (Sledování volných
finančních prostředků)
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13369/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 692
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Dětská hřiště - výběr dětského hřiště pro obnovu a rozšíření

Usneseni:: RM ukládá OŠKS prověřit možnost využití hřišť pro veřejnost u škol a školek, která takováto hřiště ve svých areálech
mají a kde je město zřizovatelem.
Plnění:
Splněno, vyjádření jednotlivých škol je obdobné - otevření školních zahrad pro veřejnost nedoporučují. Možná rizika: 1/
není záruka bezpečného prostředí pro děti a žáky školy, 2/ ohrožení nezávadnosti písku v pískovišti, 3/ přílišné
opotřebení herních prvků a s tím spojená častější údržba. Využívání školních zahrad veřejností by bylo možné při
zavedení kamerového systému a zajištění správce.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13374/15
19 697
Věc:

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

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost o možnost využití městské vývěsky

Int: OSN/294
Usneseni:: RM souhlasí s užíváním volné vývěsky umístěné na objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka k prezentaci činnosti spolku
Volejbalové centrum nad Metují, U Zvonice 293, Nové Město nad Metují, IČO: 01190709 a ukládá OSN ve spolupráci s
PRAV připravit dohodu o užívání výše uvedené vývěsky. RM souhlasí s bezplatným užíváním vývěsky s podmínkou
provádění údržby.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.4.2015

RM 317- 13401/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 703
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.3.2015

, výchozí: 31.3.2015

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

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2015 - Junák

Usneseni:: RM rozhodla, že žádost o poskytnutí finančního příspěvku organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
"UTA" Nové Město nad Metují bude projednávána společně s ostatními žádostmi o dotaci dle schválených Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. RM ukládá OŠKS zajistit dodání všech požadovaných
příloh k výše uvedené žádosti.
Plnění:
Splněno, žádost předložena do RM 319 spolu s dalšími žádostmi o dotaci z rozpočtu města,
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13427/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 731
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Zveřejnění záměru města prodat pozemek Ve Vilách

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat pozemek p. p. č. 1222/2 o výměře 712 m², druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, jako zahradu za těchto podmínek: 1/ Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2/ Minimální cena 400 Kč za 1 m²
pozemku. 3/ Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby. 4/ Napojení na vodovod s pitnou vodou v dosahu, vodovod
neumožňuje požární využití. 5/ Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní
ceny. 6/ Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně
kupující. 7/ Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 8/ Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
kupující. 9/ Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13428/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 732
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby RD

Usneseni:: RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o provedení stavby rodinného domu v lokalitě Březinky s paní Irenou
Kůstovou, bytem Kopečná 245, 54701 Náchod, jako stavebníkem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13435/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 739
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Příkazní smlouva na organizaci veřejné zakázky na pořízení CAS 20 JSDH Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky na pořízení CAS 20 s firmou Ing. Jan Tomek, Zahradní
30, Malé Svatoňovice, za celkovou cenu 39.930 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 318 - 3/4 a pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13437/15
19 741
Věc:

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

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

PD - Stavební úpravy sociálního zařízení "ZŠ Komenského"

Usneseni:: RM schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Komenského“. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., se sídlem
Palackého 920, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 38.067,00 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 318 - 3/6. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.4.2015

RM 318- 13438/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 742
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

PD - Stavební úpravy sociálního zařízení "ZŠ Malecí"

Usneseni:: RM schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Malecí“. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., se sídlem
Palackého 920, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 38.067,00 Kč ve znění přílohy č. RM 318 - 3/7. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13439/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 743
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Přechod pro chodce v ul. Nahořanská - smlouva o výpůjčce

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na část p. p. č. 727/1 v k. ú. Krčín za účelem stavby „Stavební úpravy nástupních
ploch přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje příspěvkovou organizací se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice ve
znění přílohy č. RM 318 - 3/8. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13441/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 745
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Podnět z jednání Rady Městského klubu Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ukládá OMM předložit návrh na vytvoření improvizovaného přenosného posezení u Kina 70 u bočního schodiště,
které by sloužilo v době festivalu veselohry. Návrh předložit do RM vč. přepokládaných nákladů.
Plnění:
Předloženo do RM 319. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13442/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 746
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 13.4.2015

, výchozí: 13.4.2015

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

Smlouva o odběru vody - areál kotelny Malecí I.
Int: OSN/302

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o odběru vody mezi První novoměstskou teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, Nové Město
nad Metují, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 ve znění přílohy č. RM 318 - 4/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13444/15
19 748
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Pronájem nebytových prostor v č. p. 415

Int: OSN/300
Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu bývalé rehabilitace, č. p. 415, ul. 28. října zájemci Mateřská
škola a Základní speciální škola NONA o.p.s., IČO: 25299140, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
cenu 290 Kč/m2/rok, tj. 54.810 Kč/rok. Dále RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit návrh nájemní smlouvy a
předložit ho do nejbližší RM.
Plnění:
Probíhá jednání o znění smlouvy. RM 319 schválen nový termín: 27.4.2015 (Probíhá jednání o znění smlouvy.)
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 17.4.2015

RM 318- 13449/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 751
Věc:

Termín: 13.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost paní Stanislavy Matyskové o vrácení části finančního daru

Usneseni:: RM schvaluje vrácení části finančního daru paní Stanislavy Matyskové ve výši 12.400 Kč. RM schvaluje RO - snížení
příspěvku Základní škole a Mateřské škole Krčín pro rok 2015 o částku 12,4 tis. Kč. Částka bude přesunuta v rámci §
3113 na položku ostatní výdaje.
Plnění:
RO bylo provedeno a částka vrácena.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13455/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 756
Věc:

Termín: 13.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 13.4.2015

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

Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nákladního užitkového automobilu pro TS

Usneseni:: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na nákup
nákladního užitkového automobilu firmu Olfin Car Palace s.r.o., koncesionář Peugeot, se sídlem Na Rybárně 203/5,
500 02 Hradec Králové, IČO: 64256928 za nabídkovou cenu 481.265 Kč bez DPH, DPH 101.066 Kč, celková cena
včetně DPH 582.331 Kč ……………. ve znění přílohy č. RM 318 - 7/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy. V případě
nepodepsání smlouvy uchazeče na prvním místě stanovuje RM pořadí na 2. místě, a to nabídku firmy AUTO INZAT
s.r.o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 25997289 za nabídkovou cenu 521.979 Kč bez DPH, DPH
109.610 Kč, celková cena vč. DPH 631.589 Kč.
Plnění:
Splněno - smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13457/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 757
Věc:

Termín: 13.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 13.4.2015

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

Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání - veřejná zakázka na dodávky elektrické energie -

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání o zmocnění centrálního
zadavatele ve znění přílohy č. RM 318 - 7/5, a to se všemi příspěvkovými organizacemi města a společností s
majetkovou účastí města. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno - smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13463/15
19 761
Věc:

Termín: 13.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 13.4.2015

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

Žádost p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany Vanické a Ing. Václava Zilvara z

Usneseni:: RM projednala dopis žadatelů: p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany Vanické a Ing.
Václava Zilvara, ze dne 23.03.2015, o transparentní zveřejňování všech informací o referendu a dalších souvisejících
záležitostech. RM ukládá ST připravit ve spolupráci s odbornými útvary odpověď ST na tento dopis, který bude
předložen ke schválení na příštím zasedání RM a bude zároveň pak dán na vědomí ZM. RM ukládá TAJ zařadit tento
bod do jednání ZM, které proběhne dne 23.04.2015.
Plnění:
Návrh odpovědi předložen do RM 319.
Ze dne:
Závěr:
17.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Kontrola úkolů

13:00

13:30

ST

1.1 Informace z OVRR + OŽP
Identifikace:
Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální činností a
s řešenou problematikou OVRR (odboru výstavby a regionálního rozvoje) a OŽP (oddělení životního prostředí).
Informace přednesli vedoucí OVRR - pan Ing. Miloš Skalský a vedoucí OŽP - pan Ing. Ondřej Hanka.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionální
Projednání:
Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje (dále jen „OVRR“), pan Ing. Miloš Skalský, byl pozván na jednání
RM, aby radní v krátkosti seznámil s činností odboru - příchod ve 13:03 hodin - v prvé řadě podal radním obecné
informace o OVRR, ode dne 01.01.2015 pod OVRR spadá oddělení životního prostředí (dále jen „OŽP“), zprávu o
činnosti odboru předával MST (jedná se o zprávu, která obsahuje kompetence, počet zaměstnanců, statistické údajů
apod.). Dále se vedoucí OVRR vyjádřil k zaměstnancům - na OVRR pracuje celkem 8 osob vč. vedoucího odboru,
práci mají rozdělenou dle pracovních náplní, kompetencí a území ve městě. Dále seznámil radní s úkoly, které má
OVRR před sebou - Územní plán města Nové Město nad Metují (dále jen „ÚP“) - v současné době je ve fázi
vyhodnocování námitek - zastupitelé se účastnili mnoha jednání a seminářů k této záležitosti - po seminářích se
zpracuje vyhodnocení - předá se projektantovi - veřejné projednání - poté se bude rozhodovat o všech námitkách,
kterých je skutečně hodně - Mgr. Balcar (referent OVRR - územní plánování) bude potřebovat pomoc - bude se
zpracovávat Opatření obecné povahy. Dále se projednává Změna č. 1 regulačního plánu městské památkové
rezervace - čeká se na to, až se schválí ÚP - tj. tak souhrnně vše k ÚP + ÚP obcí ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Nové Město nad Metují. Další informace vedoucí OVRR - 1/ byly povoleny stavby v ul.
Náchodská - vyskytuje se zádrhel, který má vazbu na dotace (Ing. Skalský blíže specifikoval, o jakou výjimku jde) pokusí se to napravit, stavbu by to nemělo ohrozit; 2/ stavba / rekonstrukce ul. 28. října a ul. Rašínova - objevila se
řada nesouhlasů + před pár dny také stížnost proti kolaudačnímu rozhodnutí - osobně si myslí, že by bylo dobré, aby
se Město těmito stížnostmi zabývalo - vzhledem k financím (dotacím); 3/ stavba v lokalitě Dubinky, Javůrky - dovolil by
si zde ocenit přístup vedení města (ST, MST) k dané věci. Je dobře, že došlo k určitým dohodám a kompromisům - je
to pro dobro věci občanů žijících v této lokalitě, aby se stavby dokončily. Firma REC. ING. spol. s r. o. - byly tam
problémy s nákladní dopravou - zjistili, že je objekt obýván - nedošlo ke změně užívání objektu - bude se to rázně
řešit; 4/ „Ing. Hrnčíř“ - tato záležitost OVRR velmi zaměstnává. TAJ - požádal Ing. Skalského o přiblížení a podání
aktuálních informací. OVRR - prokázalo se, že je umístěna nepovolená stavba přístřešku na zpracování dřeva ve
Spech - majitel p. Pop byl upozorněn a uvedl, že se nemíní vzdát svého podnikání - v činnosti bude pokračovat na
svém pozemku v dostatečné vzdálenosti od nemovitosti pana Ing. Hrnčíře; 5/ spadlá zeď v ul. Pod Výrovem - jedná se
o havarijní stav (naproti fy REC. ING. spol. s r. o.) - mělo by se tam řešit nějaké dočasné zabezpečení do doby
celkové opravy. Ing. Maur - oceňuje to, že zde zazněly informace k právě realizované opravě ulice Náchodská a co
bylo příčinou chyb v povolení stavby chodníků a stezky. Odpověděl vedoucí OVRR - příčinou vzniklého pochybení
bylo, že nikdo z účastníků celého procesu neupozornil na nutnost projednání výjimky z bezbariérového řešení stavby.
Týkalo se to především projektanta, dotčeného orgánu, Města i stavebního úřadu. Po odhalení této chyby úředníkem
SFDI byly okamžitě Městem, projektantem a stavebním úřadem přijata opatření o nápravě věci. Ing. Maur - ohrožuje
to dotaci? MST - ne + doplnil o bližší informace - žádost bude zařazena do 2. kola. Sešlo se jim cca o 150 více
žádostí. Ing. Maur - necítí se být kompetentní - ale mrzí ho, že u tak důležité a prioritní akce města k takové chybě
dojde. MST - s úředníky bylo jednáno a byla přijata nápravná opatření. Druhý dotaz Ing. Maura se týkal lokality
Březinky a její současné situace - když bychom studii zrušili - bude se posuzovat dle čeho? OVRR - platný ÚP - kdyby
se cokoliv realizovalo, využije se Studie Březinky. ÚP - Studie zeleně. Nyní je potřeba, až se schválí ÚP, aby tam
nějaká územní studie byla. Ing. Maur - zeptal se ještě obráceně, modelově - reagoval TAJ - ano - něco platného tam
zůstat musí, pokud se nepodaří prosadit původní návrh dosavadní studie. Ing. Neumann - co se stane, když Březinky
zrušíme, a jestli skutečně nebude problém s uzavřenou smlouvou s fy FATO? MST - můžeme to brát jako zadání
splatného úkolu a odpověď necháme prověřit? Ing. Neumann - ano. Mgr. Černý - ve zmíněných problémech mu zde
chyběla zmínka o zatékání vody do sklepů na Husově náměstí. MST - bude zmíněno v článku "Rozvoj". Mgr. Černý další dotaz k záležitosti Ing. Zilvara, který měl zkolaudovat komunikace, k čemuž dosud nedošlo - stále nerozumí
tomu, proč mu to město toleruje - osobně mu to velmi vadí. Doplnil svou reakcí MST.
Dalším vystupujícím byl vedoucí OŽP, pan Ing. Ondřej Hanka - příchod ve 13:49 hodin - uvedl počet pracovníků na
oddělení - celkem 5 úředníků - (v loňském roce odešel p. Pavel Štras a vedoucí Ing. Jaroslav Rohulán - došlo k
rozdělení pracovních činností jak ve výkonu samosprávy, tak i státní správa)a v krátkosti vyjmenoval všechny činnosti
OŽP. Všechny bližší informace, kterými se OŽP zabývá, jsou zveřejněny na webových stránkách města, příp. je
mohou pracovníci OŽP na přání zaslat e-mailem. Poté vedoucí OŽP pokračoval informací o aktuálních problémech,
které se řeší - 1/ cihelna + biomasa Novotný (je to fy, která zpracovává rostlinný materiál). Na základě stížnost na hluk
o sobotách a nedělích vlivem „štěpkovače“ a činností prováděných i v nočních hodinách a o víkendech v areálu
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Cihelny. Na místě byla provedena kontrola ve spolupráci s OVRR, zda provádějí činnost ve zkolaudovaných
objektech - drobné nedostatky budou řešeny doplněním PD - řeší OVRR. Při kontrolní prohlídce areálu bylo zjištěno
skladování balíků slámy fy Novotný v okrajové části Krčína (na poli) na soukromých pozemcích, na kterých hospodaří
Nahořanská a.s. a při navážení bylo nákladní dopravou rozježděna přístupová cesta a pozemku sloužící jako ZPF celá situace bude dále monitorována, kontrolována a příp. bude pokutováno ve správním řízení; odstranění cihlářské
pece p. Rydla by měla být dokonce měsíce dubna dokončena; 2/ informace k odpadovému hospodářství - problém s
fy REC. ING. spol. s r. o. v ul. Pod Výrovem - firma je v této části města nová a okolním obyvatelům se to nelíbí snažíme se najít kompromis a jednotlivé strany „sousedských sporů“ informovat o možnostech, jaké pravomoci má
OŽP a případně jak by měli správně postupovat v řešení „místních problémů“; 3/ složené buňky „na Osmě“ - díky
novému zákonu na ochranu ZPF se našla cesta, jak donutit majitele, aby buňky odklidili. Poté následoval dotaz Ing.
Maura k zátopovým oblastem ve městě - jak s nimi pracujeme + uvedl příklad. Jedná se mu o areál bývalého
koupaliště - je vůbec koupaliště v této lokalitě postavitelné, zkolaudovatelné? OŽP - ano, nachází se sice v zátopové
oblasti, ale dle PD je technické zázemí nutné pro provoz mimo tuto zátopu, ale má vydáno platné stavební povolení
(stav povolení je prodlužováno vždy o 2 roky, aby v případě zajištění finančních prostředků mohlo být realizováno).
Další dotaz k tiskárně BaN v záplavovém území - v současné době je nová výstavba v ZÚ zakázána, ale tato
konkrétní stavba byla provedena v režimu „rekonstrukce“. Povolení Povodí Labe se souhlasem s rekonstrukcí objektů
v ZÚ. Vše je s hlediska speciálního stavebního úřadu v pořádku. Poslední dotaz Ing. Maura se týkal Klopotovského
potoka. OŽP - v současné době se to dodělává, je to prováděno v režimu údržby. Více informací o průběhu je možné
zjistit u Ing. Štíchy. Doplnil TAJ.
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OMM

2.1 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - CAFÉ
POHODA JAZZ
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/1 - Flash Příloha: RM 319 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Výpůjčka části pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před sídlo společnosti CAFÉ POHODA JAZZ, s. r.
o., IČO 27485200, se sídlem Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1205. Záměr města byl zveřejněn ode dne
20.03.2015 do dne 07.04.2015. P. Roman Lichý, IČO 115 90 084, jako zájemce, podal dne 07.04.2015 vyjádření, že s
podmínkami zveřejněného záměru města souhlasí. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Příloha - návrh
smlouvy o výpůjčce části pozemku.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy po zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Zveřejněno bylo dle stanovisek odborných útvarů. Návrh smlouvy v příloze s požadovanou podmínkou odstranění
zahrádky v období 04.06-08.06.2015 z důvodu konání sportovní akce. Zájemce byl v kanceláři OMP o požadavku
odstranění informován a sdělil, že již jednal i s pořadateli akce a nevidí v tom problém.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 319- 13465/15,
(uložen úkol číslo 19770).
RM ukládá OMM uzavřít s p. Roman Lichým, IČO: 115 90 084, Přibyslavská 1400, Nové Město nad Metují, smlouvu o
výpůjčce části pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě čp. 1205 na
dobu určitou ode dne 14.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: 1) zahrádka bude na přechodnou dobu ode dne
04.06.2015 do dne 08.06.2015 odstraněna z důvodu konání sportovní akce, 2) vypůjčitel si zajistí potřebná povolení a
souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění zahrádky, 3) vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s
podmínkami Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.2 Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/2 - Flash Příloha: RM 319 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pozemek pozemková parcela č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy.
Pozemek se nachází v lokalitě na Rezku, poblíž ulice Ve Vilách, je zaplocen a užíván jako základna pro turistický
oddíl dětí a mládeže (TOM) STOPA pro práci s dětmi a mládeží (zastřešeno Klubem českých turistů Nové Město nad
Metují), v souladu s aktualizovaným projektem, viz příloha: foto. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou do
21.06.2015. Město dne 22.09.2014 uzavřelo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí s Českou
republikou, čímž se prodloužila vázací doba původní Smlouvy o bezúplatném převodu do září 2015. Protože KČT má
o výpůjčku nadále zájem, pozemek je využíván v souladu s aktualizovaným projektem a město je vázáno změnou
podmínek bezúplatného převodu majetku státu na město, je třeba prodloužit smlouvu o výpůjčce o 1 rok. Návrh
zveřejnění viz příloha: záměr města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města změnit smlouvu o výpůjčce - prodloužení o 1 rok.
Odůvodnění:
OMP: Smlouvou o bezúplatném převodu majetku státu do majetku města bylo k pozemku zřízeno předkupní právo
pro stát na dobu 10 let, z tohoto důvodu byla i smlouva s KČT uzavřena na dobu určitou do 21.06.2015. Dodatkem
uzavřeným mezi městem a MMR ČR bylo předkupní právo státu prodlouženo do září 2015. KČT o základnu pečuje a
je hojně využívána. Se souhlasem města KČT provedl opravu hřiště a také zde umístil sklad sportovního a
technického vybavení pro provoz základny. Odborné útvary souhlasí s prodloužením výpůjčky. OVRR doplnil, že toto
užívání pozemku je i nadále v souladu s platným i nově projednávaným ÚP NMnM.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13466/15,
(uložen úkol číslo 19771).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21.06.2010 na pozemek pozemková
parcela č. 1193/1 o výměře 4435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území a obci Nové Město nad Metují,
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dobu
trvání výpůjčky do dne 21.06.2015 na dobu trvání do dne 21.06.2016 z důvodu změny podmínek smlouvy o bezúplatném
převodu majetku státu do majetku města, a to dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka před CHEErS
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/3 - Flash Příloha: RM 319 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je veden na LV 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu CHEERS … nejen
holandské sýry v domě č. p. 53, ul. Komenského. Záměr města byl zveřejněn na základě žádosti žadatelky o umístění
3 stolků a 9 křesílek dle usnesení č. RM 317-13333/15 ode dne 20.03.2015 do dne 07.04.2015. K záměru podána
dne 25.03.2015 jedna nabídka v zalepené obálce s požadavkem na umístění 4 stolků a 12 židlí. Jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy po zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Zveřejněno bylo dle stanovisek odborných útvarů a předložené žádosti s požadovaným minimálním nájemným ve výši
1.000 Kč za celou dobu nájmu (6 měsíců). Návrh smlouvy je v příloze. Nabídku podala paní Vendula Ježková a
nabídla městu nájemné ve výši 1.000 Kč za nájem v období 15.04. - 15.10.2015 s tím, že požaduje 4 stolky a 12 židlí
s podmínkami zveřejnění souhlasila. OMM: 4 stolky a 12 židlí není projednáno odbornými útvary. Zveřejněných 12 m2
(1,3 m x 9 m) pro 4 stolky a 12 židlí není dostatečný. Nabídka nájemného odpovídá jen počtu uvedenému ve
zveřejnění (3 x 9).
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13467/15,
(uložen úkol číslo 19772).
RM ukládá OMM uzavřít s pí Vendulou Ježkovou, IČO: 753 04 619, provozovna CHEErS… nejen sýry v domě č. p. 53, ul.
Komenského, Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu části pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní
zahrádky před provozovnu v domě č. p. 53 na dobu určitou ode dne 15.04.2015 do dne 15.10.2015 za těchto podmínek: 1)
nájemné ve výši 1000 Kč za celou dobu nájmu pozemku pro umístění 3 stolků a 9 židlí, 2) nájemce si zajistí u příslušného
správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání (na pozemku je chodník), 3) zahrádka, vč. příp. vodicích prvků květináčů - bude po ukončení denního provozu vždy odklizena, 4) zařizovací prvky budou v souladu s požadavky ARCH dle
předloženého návrhu.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/4 - Flash Příloha: RM 319 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Manželé Romana a Martin Kamarýtovi, bytem Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují, požádali o
pronájem části pozemku pozemková parcela č. 876/3 o výměře cca 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemek je zaplocen a užíván jako zahrada před rodinným domem
č. p. 94, viz příloha: foto. Žadatelé se stali vlastníky domu v prosinci 2014. V příloze předkládáme návrh zveřejnění
záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
OMP: Pozemek je zaplocen dlouhodobě, bohužel předchozí vlastník se zde nezdržoval a s OMP nekomunikoval,
poštu nepřebíral. Současní vlastníci, manželé Kamarýtovi, zakoupili dům s pozemky v dražbě a mají zájem, po
jednání s OMP, užívání zlegalizovat pronájmem. Vzhledem k tomu, že dům musí projít rekonstrukcí, koupi zatím
nezvažují. Zahrádka u sousedního domu čp. 33 je rovněž pronajata. Minimální cena nájmu vychází ze schváleného
Ceníku (oplocená zahrada). TS: V případě zájmu doporučuji prodej. ARCH: Souhlasí s pronájmem, prodej
nedoporučuje, narušila by se historická linie pozemku. OVRR: Požadovaná část předzahrádky přesahuje dle ÚP do
plochy dopravní infrastruktury. V tomto případě, kdy se jedná o dlouhodobý stav, který svou nepatrnou plochou nemá
zásadní vliv na plochu veřejného prostranství, bychom respektovali tento stav s tím, že v aktualizaci ÚP lze provést
úpravu. Prozatím doporučujeme pronájem. ORM: Souhlasí s pronájmem, v ÚP zvážit příp. změnu a v budoucnu pak
budeme zvažovat, zda příp. i prodej. OV Vrchoviny souhlasí s pronájmem.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13468/15,
(uložen úkol číslo 19773).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu část pozemku pozemková parcela č. 876/3 o výměře 9 m2,
druh pozemku ostatní plocha, vedený na LV 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je
7 Kč/m2/rok.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Koupě pozemku do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/5 - Flash Příloha: RM 319 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Stávající komunikace v ulici k Sirkárně je na pozemku p. p. č. 2163 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města,
ale zasahuje i do soukromých pozemků, které ve vlastnictví města nejsou. Město by mělo části pozemků od vlastníků
vykoupit, aby bylo možné projektovat cyklostezku zcela na pozemcích města. Geometrickým plánem byl z pozemku p.
p. č. 1947/2 v k.ú. Nové Město nad Metují oddělen pozemek pozemková parcela č. 1947/5 v k. ú. Nové Město nad
Metují, který je ve vlastnictví manželů Bohuslava Danielise a Jaroslavy Danielisové, bytem Českých legií 94, Nové
Město nad Metují. Manželé Danielisovi souhlasí s prodejem pozemku p. p. č. č. 1947/5 o výměře 24 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují městu za těchto podmínek: kupní
cena 130 Kč za 1 m2 pozemku, v rámci projektu na stavbu komunikace bude vyprojektován sjezd v šířce cca 5 m a v
rámci stavby zpevněné komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu vybudován snížený
obrubník, odvodnění komunikace bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů Danielisových na
protilehlou stranu, tj. ve směru komunikace z kopce dolů na pravou stranu tak, aby voda z komunikace nezatékala na
pozemek manželů Danielisových. Vše bude upřesněno v příslušném stavebním řízení, kterého budou účastníky.
Přílohy: foto, geometrický plán, snímek mapy, technická mapa.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM koupi pozemku do majetku města.
Odůvodnění:
OMM: Pro realizaci případné stavby komunikace - cyklostezky - je třeba vykoupit pozemky, na kterých se část
komunikace nachází. Pan Danielis navrhl po jednání minimální cenu 130 Kč za 1 m2 pozemku. Uvedený pozemek je
pod stávající komunikací v nejširším místě minimálně 1,5 m široký a 30 cm představuje zelený pás podél cesty.
Výměra pozemku je menší než 40 m2 a proto dle oddílu A, čl. II. odst. 6 Zásad pro nakládání s nemovitostmi není
nutný znalecký posudek. Vyšší cena proti ostatním vlastníkům, kteří v ulici K Sirkárně prodávali části svých pozemků
pod cestou, částečně zohledňuje náklady manželů Danielisových spojené s nabytím pozemku od předchozích
vlastníků.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13469/15,
(uložen úkol číslo 19774).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. č. 1947/5 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, odděleného GP č. 1957-065/2014 z pozemků p. p. č. 1947/2 v k.ú. Nové Město
nad Metují vedených na LV č. 1763 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z vlastnictví manželů Bohuslava Danielise a
Jaroslavy Danielisové, bytem Českých legií 94, Nové Město nad Metují za cenu 130 Kč za 1 m2 pozemku s tím, že město
uhradí náklady na geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti a souhlasí s podmínkami
manželů Danielisových: v rámci projektu na stavbu komunikace bude vyprojektován sjezd v šířce cca 5 m a v rámci stavby
zpevněné komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu vybudován snížený obrubník, odvodnění
komunikace bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů Danielisových na protilehlou stranu, tj. ve směru
komunikace z kopce dolů na pravou stranu tak, aby voda z komunikace nezatékala na pozemek manželů Danielisových. Vše
bude upřesněno v příslušném stavebním řízení, kterého budou manželé Danielisovi účastníky.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Koupě pozemku do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/6 - Flash Příloha: RM 319 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Paní Drahomíra Chalupová, bytem Nerudova 373, České Meziříčí, zastoupená p. Miroslavem Procházkou, bytem
Pohoří 185, Dobruška, nabízí městu k odkoupení pozemek pozemková parcela č. 922/1 o celkové výměře 1255 m²,
druh pozemku trvalý travní porost, BPEJ 75600, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 1310 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují. Navrhovaná kupní cena byla původně 25 Kč/m2 pozemku, přičemž dne 13.4.2015 byla
nabídnuta cena 14 Kč/m², tj. celková kupní cena za nabízený pozemek 17 570 Kč, protože základní cena bonitované
půdně ekologické jednotky 75600 je přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku v
platném znění 7,79 Kč/m2 pozemku (celkem 9779,45 Kč) a dle přílohy č. 5 stejné vyhlášky lze upravit základní cenu
BPEJ pro území obce s počtem 5 -10 tisíc obyvatel přirážkou 80 %, tj. max. 14, 022 Kč/m2 pozemku (celkem 17
597,61 Kč za nabízený pozemek). Přílohy: ortofoto mapa, pozemky v majetku města, snímek - sítě, záplavové území.
K rozhodnutí:
1/ Nesouhlasit s odkoupením pozemku. 2/ Po jednání se žadatelem nechat vyhotovit znalecký posudek.
Odůvodnění:
OVRR: Nákup vzhledem k hodnotné krajinné lokalitě doporučuje. Pozemek se nachází dle platného UP NMnM v
ploše zeleně přírodního charakteru. Nový ÚP uvažuje s podobnou plochou smíšenou nezastavěného území –
rekreační nepobytová – krajinný park. ARCH: Doporučuje koupi nabízeného pozemku. Důvodem je to, že se pozemek
nachází v intravilánu města Nového Města nad Metují a to jako případný vlastník lépe ovlivní a prosadí záměry
vycházející z myšlenek ÚP. ORM: Doporučuje koupi nabízeného pozemku. Vede po něm stezka, na kterou se
vstupuje u Klosovy vyhlídky a je možné se po ní dostat až ke koupališti. Vzhledem k tomu, že je na koupaliště
zpracována PD a jedná se o prioritu obyvatel (z dotazníkového šetření), tak je pravděpodobné, že se tato stezka bude
využívat ještě víc než nyní a bude v budoucnu i zrekonstruována pro lepší přístup ke koupališti nebo jen pro
procházky městem. OŽP: Z hlediska ochrany přírody bude trvat na neměnnosti stávajícího využití. Pozemek je
podmáčená louka a v blízkosti vodního toku a tak je jasné, že žádné „přírodě neblízké využití“ nepřipadá v úvahu. TS:
Jedná se o těžko přístupný pozemek, jakákoliv údržba by byla náročná a drahá. Z těchto důvodů nedoporučují
kupovat. OMP: Vzhledem k tomu že cca 70 - 80% plochy pozemku se nachází v záplavovém území lze souhlasit se
sjednanou cenou 14 Kč za 1 m2 pozemku.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
Vedoucí OMP informovala radní o přesném umístění pozemku - navazuje na městské a vede po něm značená
turistická trasa. Radní se shodli, že co se týká problematické údržby, tak bude třeba odstranit zborcený plot a údržba
by měla být možná.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13470/15,
(uložen úkol číslo 19775).
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 922/1 o výměře 1255 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vedený na
LV č. 1310 pro k. ú. Nové Město nad Metují od vlastníka, paní Drahomíry Chalupové, bytem Nerudova 373, 51771 České
Meziříčí a to za sjednanou cenu 14 Kč za 1 m2 pozemku, tj. celkem 17 570 Kč s tím, že město uhradí náklad na vklad do
katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitostí. RM doporučuje ZM nepožadovat vypracování
znaleckého posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014,
protože to vzhledem k celkové ceně pozemku v tomto případě nepovažuje za účelné a hospodárné.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Prodej bytu z majetku města nájemci
Identifikace:
Na základě projeveného zájmu paní Renaty Padyáskové, bytem Českých bratří 1012, Nové Město nad Metují, která je
nájemcem bytové jednotky č. 9 v domě č. p. 1012 a na základě doporučení OSN předkládáme návrh na postup při
prodeji uvedené bytové jednotky. Dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má nájemce bytu předkupní
právo k jednotce při jejím prvním převodu. Jednotka č. 9 v domě č. p. 1012 nebyla zatím nájemci, paní Renatě
Padyáskové, prokazatelně nabízena k odkoupení. Vlastnictví jednoho bytu v domě č. p. 1012, který byl privatizován v
roce 1998, je pro město nevýhodné. Nájemce má smlouvu o nájmu na dobu neurčitou, za regulované nájemné,
přičemž OSN za tento byt musí přispívat do fondu oprav domu č. p. 1012. Dle Pravidel pro prodej domů a bytů z
vlastnictví města ze dne 01.05.2008 a Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města ze dne 01.01.2015
navrhujeme zadat zpracování znaleckého posudku a to na cenu jednotky, vč. Podílu na společných částech domu a
pozemku, v místě a čase obvyklou, která zohlední, že na byt je uzavřena smlouva o nájmu bytu a cenu, která ocení
byt jako volný, bez nájemce.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vyhotovením znaleckého posudku na byt.
Odůvodnění:
Paní Padyásková se vyjádřila, že bude-li cena bytu pro ni přijatelná, že byt od města koupí. OMM považuje za vhodné
zjistit cenu bytu v místě a čase obvyklou znaleckým posudkem.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13471/15,
(uložen úkol číslo 19776).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 9 v domě č. p. 1012 v ul. Českých bratří, která stanoví cenu v
místě a čase obvyklou s ohledem na uzavřenou smlouvu o nájmu bytu a volný byt bez nájemce.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Zdroj. dokum.: RM 319 - 2/8 - Flash Příloha: RM 319 - 2/8 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, předkládá
městu Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE12-2005153/VB001, název stavby: N. Město n/M. ul. Na Hradčanech kNN st.úp., viz příloha – návrh smlouvy, za
účelem umístění a provozování zemního kabelového vedení NN uloženého v pozemcích pozemková parcela č. 2039,
č. 2042/3, č. 2044, č. 2106/1 a č. 2165/2, vše druh pozemku ostatní plocha, pozemková parcela č. 151, druh pozemku
trvalý travní porost a pozemková parcela č. 2199/2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha – snímek mapy a to na dobu neurčitou,
za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným břemenem.
Předpokládaný rozsah cca 297 bm.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu.
Odůvodnění:
ORM: Souhlasí s realizací stavby. Podmínky zapracovány do Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu v článku IV, bod 8 (označeno červeně). OVRR, TS: Souhlasí.
OMP: Cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi v majetku města.
Vysvětlení:
Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Projednání:
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 319- 13472/15,
(uložen úkol číslo 19777).
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-2005153/VB001, název stavby: N. Město n/M. ul. Na Hradčanech kNN st. úp., na pozemcích pozemková
parcela č. 2039, č. 2042/3, č. 2044, č. 2106/1 a č. 2165/2, vše druh pozemku ostatní plocha, pozemková parcela č. 151, druh
pozemku trvalý travní porost a pozemková parcela č. 2199/2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 319 - 2/8 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Rozvoj

14:00

16:30

OMM

3.1 Žádost obce Nahořany o vybudování přístřešku na autobusové zastávce
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/1 - Flash Příloha: RM 319 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Žádost obce Nahořany o vybudování přístřešku na autobusové zastávce - podrobnosti viz příloha č. RM 319 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost obce Nahořany + příp. ne/souhlasit s vybudováním přístřešku na autobusové zastávce.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Z hlediska TS nejsme schopni tomuto požadavku vyhovět.
Vyjádření ORM (OMM): Na základě žádosti obce Nahořany byl přístřešek pro autobusovou zastávku Na Strážnici
projednáván na jednáních RM 264 dne 18.03.2013 a 268 dne 13.05.2013. Vzhledem k tomu že šíře chodníku
nedovoluje umístění přístřešku, bylo jednáno o možnosti umístění na sousední pozemek s majitelkou Ing. akad. arch.
Marií Davidovou. Ta s umístěním souhlasí s tím, že realizace bude projednávána a připravena za její účasti. Souhlasí
s umístěním typu přístřešku, který je na náměstí Republiky (viz zápis z jednání). Realizace byla zařazena do
zásobníku investičních akcí města. Odhad nákladů cca 150.000 Kč. Náklady na přístřešek U Luštince, který byl
vybudován v listopadu 2014, činily celkem 153.000 Kč vč. DPH.
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Po vysvětlení umístění zastávky a míry využití této zastávky občany města, radní uložili zahájit jednání s obcí
Nahořany o její případné spoluúčasti na vybudování přístřešku. Někteří radní navrhovali, že město by krylo dvě třetiny
a obec Nahořany třetinu nákladů.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 319- 13473/15,
(uložen úkol číslo 19778).
RM bere na vědomí opakovanou žádost obce Nahořany o vybudováním přístřešku na autobusové zastávce v Krčíně - Na
Strážnici. RM ukládá OMM jednat s obcí Nahořany o jejich případné finanční spoluúčasti na vybudování přístřešku na
uvedené autobusové zastávce.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.2 Žádost o vyjádření k výstavbě přízemního obytného objektu pro přechodné ubytování
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/2 - Flash Příloha: RM 319 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Na ORM předložil Ing. arch. Novotný, který zastupuje paní Hanu Tylšovou, výkresovou dokumentaci, která je přílohou,
a to na přízemní obytný objekt pro přechodné ubytování. Tento objekt je situován jako další obytný objekt za bytový
dům č. p. 19 na p. p. č. 421/1 a 303 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského. Ing. arch. Novotný požádal
město o vyjádření k tomuto záměru a k předložené PD.
K rozhodnutí:
Souhlasit - nesouhlasit s umístěním obytného objektu pro přechodné ubytování.
Odůvodnění:
Vyjádření ARCH a zápis z jednání se zástupci Státní památkové péče a zástupců Národního památkového úřadu v
Josefově v příloze.
Vyjádření ORM: Umístěním přízemního obytného objektu na pozemky za domem č. p. 19 v ul. Komenského dojde k
urbanisticky nevhodnému zásahu do daného území, bude narušena historická stopa zástavby. Viz dlouhodobě řešený
problém u č. p. 382 v ul. Komenského (pí Zimlová). Dalším problémem je, že 70-80 % dětí chodících do "ZŠ
Komenského" jdou do školy po chodníku podél domu č. p. 19. Pokud dojde k zástavbě dalšího domu v zadní části
zahrady za domem, dojde k dalšímu nežádoucímu zatížení sjezdu do zahrady. Dále ORM upozorňuje, že v zápise z
jednání se SPP a zástupci NPÚ bylo dohodnuto, že dům bude situován na st. p. č. 421/1 k hranici s pozemkem p. p.
č. 303, případně může trochu přesahovat. Předložená PD městu toto nerespektuje.
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Po diskusi se radní i přes negativní stanoviska některých odborných útvarů těsnou většinou shodli, že bude dáno
souhlasné stanovisko města s uvažovanou stavbou. Pochybnosti byly mj. ve vazbě na cenu pozemku v této linii,
pokud tam vznikne další stavba, tak je jasné, že všechny pozemky v dané linii mají stavební charakter, což bude také
mít vliv na jejich cenu.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13474/15
RM souhlasí s umístěním přízemního obytného objektu pro přechodné ubytování za bytovým domem č. p. 19 na p. p. č.
421/1 a 303 v ul. Komenského v Nové Městě nad Metují.
RM 319 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.3 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/3 - Flash Příloha: RM 319 - 3/3 - Flash
Identifikace:
OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 319 - 3/3.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13475/15,
(uložen úkol číslo 19779).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 14.01.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 3/3.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 22 z 57

Tisk: 17.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 319 - 13.4.2015

3.4 Ulice Bratří Čapků v Krčíně - Studie řešení odstavných ploch
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/4 - Flash Příloha: RM 319 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Bylo provedeno přehodnocení stávajícího zjednosměrnění dopravy v ul. Bratří Čapků. Na základě zadaného úkolu
dle usnesení č. RM 304-12880/14 bylo zadáno zpracování Studie řešení odstavných ploch v ul. Bratří Čapků v Novém
Městě nad Metují - Krčíně. Studie řeší návrh umístění odstavných ploch v zatravněné části po pravé straně
komunikace v směru jízdy od ul. Nahořanská po ul. Husitskou. Studie navrhuje k řešení cca 28 míst pouze pro osobní
automobily nikoliv těžší vozidla. Způsob řešení pojezdné plochy pro odstavení vozidel je řešen zpevněním
prorůstanými panely. Studie je nyní předkládána do RM.
K rozhodnutí:
1) Uložit OMM a OF hledat možné finanční úspory v rozpočtu 2015 na zpracování PD k územnímu a stavebnímu
řízení na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně, 2) uložit ORM zařadit do zásobníku
investičních akcí zpracování PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně nebo za 3)
stanovit jiný další postup.
Odůvodnění:
Rozbor ORM: V případě odsouhlasení tohoto návrhu doporučujeme vypracování samostatné jednoduché projektové
dokumentace pro územní řízení a poté dokumentace pro stavební povolení s tím, že PD pro stavební povolení bude
rozdělena na 2-3 dílčí části tak, aby bylo možné realizovat jednotlivé části samostatně.
1. Dílčí část: odstavné plochy na začátku ulice ve směru od ul. Nahořanská tj. celkem 11 míst pro odstavení vozidel,
odhad nákladů na realizaci stavby cca 200.000 Kč vč. DPH
2. Dílčí část: odstavné plochy od č. p. 706 po č. p. 271 tj. celkem 8 míst pro odstavení vozidel, odhad, nákladů na
realizaci stavby cca 125.000 Kč vč. DPH
3. Dílčí část: odstavné plochy od č. p. 282 po č. p. 350 + opěrná zeď tj. celkem 9 míst pro odstavení vozidel, odhad
nákladů na realizaci stavby cca 210.000 Kč vč. DPH
K celkové částce bude nutné připočítat i náklady na projektové práce. Výše uvedené náklady jsou pouze odhad ceny
pro zatravňovací panely. Pro zadání zakázky bude nutné zpracovat položkový výkaz výměr.
Vyjádření OVVR: bude nutné zpracovat jednoduchou projektovou dokumentace na umístění stavby - územní řízení. V
této etapě se projedná umístění odstavných ploch s dotčenými orgány, správci sítí a dotčenými účastníky. Po vydání
územního řízení zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - možné rozdělit realizaci na etapy.
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Radní odsouhlasili hledat finanční rezervu - varianta navrženého usnesení č. 1. Po zpracování PD bude nabídnuto
občanům, kteří zde vlastní nemovitosti, aby si na vlastní náklady vybudovali odstavné plochy v duchu PD s tím, že
půjde o dlouhodobý nájem pozemku (20 let). Je to praxe, která se již v minulosti ve městě využila.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13476/15,
(uložen úkol číslo 19780).
RM ukládá OMM a OF hledat možné finanční úspory v rozpočtu 2015 na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na
odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně, v případě nalezení volných finančních zdrojů předložit
RM a následně ZM ke schválení zařazení nové položky "PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad
Metují - Krčíně" do rozpočtu 2015 vč. příslušného rozpočtového opatření.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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3.5 Dětská hřiště v Novém Městě nad Metují - návrh pro využití částky 400.000 Kč v roce 2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/5 - Flash Příloha: RM 319 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Na základě uloženého úkolu předkládá ORM návrh na využití částky 400.000 Kč na dětská hřiště v roce 2015. Níže
uvádíme 2 varianty řešení pro investici Dětská hřiště:
1. Rozdělit částku na modernizaci 3 menších hřišť v Novém Městě nad Metují, a to takto:
a) Krčínský park - cca 150.000 Kč Jedná se o doplnění nových herních prvků s tím, že stávající zůstanou ponechány.
V současné době se v parku nachází pouze 1 multifunkční sestava se skluzavkou, kryté pískoviště a pružinové
houpadlo. Vše instalováno v roce 2006. Foto je přílohou RM. V Krčíně se nacházejí pouze 2 dětská hřiště - Krčínský
park a několik herních prvků na sídlišti U Luštince, tyto prvky jsou již zastaralé a vyžadují obnovu. Další nejbližší hřiště
se nachází ve sportovním areálu u stadionu Gen. Klapálka, které již také vyžaduje obnovu (není v majetku města) a
další je až v ulici Nad Stadionem, což je z Krčína cca 2 km.
b) Náměstí 17. listopadu - cca 150.000 Kč - odstranění stávajících ocelových prvků a vytvoření nového hřiště pro
menší děti. Foto stávajícího hřiště je přílohou RM.
c) Hřiště v ul. Nad Stadionem u č. p. 1305 - cca 100.000 Kč - rozšíření stávajícího hřiště, na němž se nachází nekryté
pískoviště, kolotoč, trojhrazda a 2 pružinová houpadla. Navrhujeme rozšíření o moderní lanové prvky, jako jsou např.
nově umístěné ve Vrchovinách. Jedná se rozšíření do plochy vedle chodníčku, který vede k ordinaci dětského lékaře.
Foto přílohou RM a mapka přílohou RM.
2. Investovat celou částku pouze do jednoho hřiště a vytvořit jedno centrální moderní dětské hřiště, které odpovídá
současným návrhům a trendům. Obdobné hřiště se nachází např. v Dobrušce- foto přílohou RM. Cena takového
hřiště však bude přesahovat částku navrženou v rozpočtu pro rok 2015, proto by se realizace tohoto hřiště mohla
rozdělit na etapy. Pro vybudování nového hřiště se jeví jako nejvhodnější p. p. č. 624/3 a část 615/1 na sídlišti
Malecí - mapka přílohou RM. Hřiště by bylo zaměřeno na širší věkovou skupinu dětí od 1 roku do 15 let. Prvky pro
větší děti zatím v našem městě nejsou instalovány. Většinou se jedná například o lanové sestavy, které vyžadují už i
zabezpečení proti úrazům z pádu pomocí bezpečných dopadových ploch. Ty však cenu těchto prvků výrazně navyšují.
K rozhodnutí:
Z navržených variant vybrat jednu pro investování schválených 400.000 Kč v rozpočtu 2015 na realizaci dětského
hřiště a uložit ORM začít pracovat na realizaci této varianty v roce 2015.
Odůvodnění:
ORM doporučuje návrh 2.
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Podrobná a obsáhlá diskuse přítomných radní a zástupců OMM - po ní se radní shodli v tom, že dají přednost
realizaci celé částky ve prospěch jednoho hřiště, a to hřiště na sídlišti Malecí. Paní Petruželková opakovaně
upozornila, že je třeba do budoucna konečně začít řešit prostor hřiště v lokalitě U Lípy.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13477/15,
(uložen úkol číslo 19781).
RM souhlasí, aby schválená částka na Dětská hřiště v rozpočtu 2015 ve výši 400.000 Kč byla v letošním roce investována do
centrálního dětského hřiště na p. p. č. 624/3 a část 615/1 v k. ú. Nové Město nad Metují na sídlišti Malecí, mapka přílohou č.
RM 319 - 3/5. RM souhlasí, aby bylo toto hřiště zaměřeno na širší věkovou skupinu dětí od 1 roku do 15 let a bylo takto
navrženo a bylo realizováno případně i v etapách v závislosti na celkové vysoutěžené nabídkové ceně.
RM 319 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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3.6 Mobilní plakátovací zařízení - stanovisko památkářů
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/6 - Flash Příloha: RM 319 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Město podalo žádost o závazné stanovisko Státní památkovou péči k umístění mobilního plakátovacího zařízení,
které je v příloze č. RM 319 - 3/6. K této žádosti zasedala dne 30.03.2015 Architektonická komise Územního
odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově
a přijala k ní toto stanovisko: "Předložený návrh doporučuje Architektonická komise zamítnout. Jedná se o objemově
naddimenzovaný objekt navozující ne zcela zdařilý historizující charakter, který je proveden pouze v základních
rozvrzích a objemech bez bližší specifikace, která by odpovídala době, do které se autor návrhu pokusil plakátnici
zařadit. Požadované umístění se výrazně projevuje v zásadních pohledech a průhledech zejména na zámek, který je
prohlášen NKP. Architektonická komise nedoporučuje provést umístění objektu na území MPR z důvodu výrazného
narušení daného historického a výtvarného charakteru rezervace. Umístění mimo Husovo náměstí či do prostoru OP
MPR je akceptovatelné, je ovšem žádoucí, aby přípravné práce a návrhy byly průběžně konzultovány s urbanistkou a
garantem NPÚ."
Předběžné vyjádření Státní památkové péče v Novém Městě nad Metují (SPP):
Závěry jednání Architektonické komise použije garant území pro zpracování písemného vyjádření NPÚ, jeho vydání
předpokládám v příštím týdnu.
Po jeho obdržení bude město (žadatel) informováno, že má ve lhůtě 5 dnů možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí.
Poté bude vydáno závazné stanovisko ve věci. Naše správní praxe je taková, že vychází z písemného vyjádření NPÚ
a je s ním v souladu.
Z výše uvedeného vyplývá, že SPP nepovolí žádné plakátovací zařízení v MPR. V příštím týdnu se chce ORM, ARCH
sejít se zástupci SPP a s urbanistkou a garantem NPÚ a hledat s nimi možná řešení, tzn., jaký vzhled by jim
vyhovoval a kde by to povolili umístit.
K rozhodnutí:
Informace, případně stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
ARCH přednesl aktuální informace z jednání, které vedl na NPÚ, shrnul i výsledek jednání na komisi regenerační.
Informoval o tom, jaké poutače NPÚ doporučil a pak i povolil. Po velice obsáhlé diskusi se radní v hlasování rozhodli
pro variantu č. 2, tj., že bude vyroben jeden dřevěný mobilní poutač dle původního návrhu ARCH a pak co nejdříve
umístěn na určené místo na Husově náměstí. Město vyčká následné reakce památkářů.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13478/15,
(uložen úkol číslo 19782).
RM ukládá OMM zajistit + objednat dle návrhu ARCH výrobu mobilního plakátovacího zařízení, jehož cena bude do 50.000
Kč a bude hrazen z org. 1587 Městský mobiliář. RM ukládá OMM toto plakátovací zařízení následně co nejdříve umístit na
Husově náměstí.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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3.7 Nákup dekoračního vybavení do Kina 70 - rozpočtové opatření
Identifikace:
Koncepční RM 316 projednala návrh Koncepce rozvoje fungování Městského klubu Nové Město nad Metují a uložila
OMM předložit ve spolupráci s MK návrh nezbytného řešení, které umožní další rozvoj činnosti MK, tzn. úpravy Kina
70 - vybudování šatny, rozšíření pódia, výměna nábytku v části foyer určenému pro zázemí festivalu a při dalších
akcích a nákup + instalace nezbytné divadelní techniky. Dne 07.04.2015 proběhlo jednání za účasti ST, zástupců
OMM, ředitelky Městského klubu a vedoucího Kina 70, na kterém byly projednány nutné potřeby pro letošní festival
veselohry a dále potřeba vytvoření koncepce rozšíření Kina 70 a jeho rekonstrukce na multifunkční využití. Z tohoto
jednání vyplynuly 2 závěry: 1) Pro letošní festival bylo na uvedeném jednání dohodnuto, že zatraktivnění prostoru
malého sálu a přísálí by se provedlo jednoduchým řešením, a to výměnou závěsů, nakoupením nových ubrusů a
dekorací (stávající závěsy jsou na hranici životnosti). Odhad nákladů je cca 100.000 Kč. 2) Dalším návazným bodem
je zpracování koncepce rekonstrukce Kina 70 na multifunkční objekt, viz následující bod č. RM 319 - 3/8.
Pro nákup závěsů, ubrusů a dekorací do malého sálu a přísálí Kina 70 je potřeba schválit novou položku v rozpočtu
2015 a rozpočtové opatření, přesun 100.000 Kč z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou položku v rozpočtu 2015 a schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
V obsáhlé diskusi byly prodiskutovány další kroky a očekávání - bylo vysvětleno, proč nyní obměna a dekoračního
vybavení - proč je to stanoveno jako priorita. Radní se shodli v tom, že klíčové pro buducnost Kina 70 je jeho
přebudování na multifunkční kulturní a společenské komunitní centrum, což byl také výstup z koncepční RM, což se
odrazilo i v zadaných úkolech. Proto nakonec panovala i shoda v tom, že je třeba projednat spojeně i následující dva
body 3/8 a 3/9. Cena na pořízení dekorací je pouze odhad, rozhodně by neměla být překročena. Klíčovým procesem
je zpracování studie - viz bod 3/8.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13479/15,
(uložen úkol číslo 19783).
RM doporučuje ZM schválit novou rozpočtovou položku "Nákup dekoračního vybavení do Kina 70". ZM schvaluje rozpočtové
opatření - přesun 100.000 Kč na tuto novou položku z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 Architektonická studie - multifunkční využití Kina 70 - rozpočtové opatření
Identifikace:
V návaznosti na úkol z koncepční RM 316 a na schůzku, která se uskutečnila dne 07.04.2015 v Kině 70 za účasti ST,
zástupců OMM, ředitelky Městského klubu Nové Město nad Metují a vedoucího Kina 70, bylo dohodnuto, že je
potřeba začít pracovat na zpracování koncepce rozšíření Kina 70 a jeho rekonstrukce na multifunkční využití,
návaznost na bod č. RM 319 - 3/7. ARCH byl požádán o předložení cenové nabídky na zpracování architektonické
studie dispozičně - provozního řešení Kina 70, vč. nástinu interiéru a exteriéru. Cena za zpracování je 120.000 Kč,
tato cena je bez ceny za zaměření. Jedná se o novou položku, která v rozpočtu nebyla schválena. Pokud bude
odsouhlaseno začít pracovat na této studii, tak je zapotřebí nechat schválit v rozpočtu 2015 novou položku
"Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70" a rozpočtové opatření - přesun 120.000 Kč na tuto
položku. Dále je nutné odsouhlasit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválit
přímé zadání zpracování této studie městskému architektovi Mgr. A. Vítu Lukasovi.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70",
schválit rozpočtové opatření - přesun 120.000 Kč na tuto položku, doporučit ZM schválit výjimku ze Směrnice pro
zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu a schválit přímé zadání.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Viz bod 3/7 + Ing. Maur - požádal ARCH o podání informace, co vše architektonická studie obsahuje. ARCH odpověděl - jde o zhmotnění vize budoucí podoby Kina 70 a jeho fungování.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 319- 13480/15,
(uložen úkol číslo 19784).
RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70".
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 120.000 Kč na tuto novou položku z § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje. RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. RM
doporučuje ZM schválit přímé zadání zpracování "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70" městskému
architektovi Mgr. A. Vítu Lukasovi.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Přenosné posezení u Kina 70
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/9 - Flash Příloha: RM 319 - 3/9 - Flash
Identifikace:
RM 318 uložila OMM předložit návrh na vytvoření improvizovaného přenosného posezení u Kina 70 u bočního
schodiště, které by sloužilo v době festivalu veselohry. Návrh zpracoval ARCH a předkládáme ho do RM ke schválení.
Pro posezení je navržena podlážka o rozměrech 3 x 3 m, buď z modřínu sibiřského, nebo přírodního. Odhad nákladů
na realizaci včetně dopravy a montáže je cca 15.000 Kč. Slunečník, židle a stolek si Městský klub Nové Město nad
Metují zajistí zapůjčením z mobiliáře vlastněného městem (např. židličky z HN). Kulturní komise tento návrh schválila
na svém zasedání dne 07.04.2015. TS by zajistily nákup, dovoz a montáž. Na nákup materiálu je potřeba cca 11.000
Kč, to by bylo pokryto z rozpočtu TS z § 3639.
K rozhodnutí:
Schválit předložený návrh a uložit TS zajistit realizaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Paní Petruželková - na přenosné posezení u kina by ráda bezplatně nabídla materiál - dřevo - (prkna, fošny). ARCH určitě by se to hodilo. TAJ - budeme informovat TS, které to mají zajistit.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 319- 13481/15,
(uložen úkol číslo 19785).
RM schvaluje návrh na přenosné posezení u Kina 70 po dobu festivalu veselohry ve znění přílohy č. RM 319 - 3/9. RM ukládá
TS zajistit realizaci přenosného posezení u Kina 70 u bočního schodiště do termínu zahájení festivalu veselohry.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/10 - Flash Příloha: RM 319 - 3/10 - Flash
Identifikace:
OMM obdržel od provozovatele Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě smluvního vztahu - Provozní
smlouvy ze dne 01.09.2012 za hodnocené období ode dne 01.01.2014 do dne 31.12.2014 Roční zprávu o
provozování kanalizace ve Vrchovinách. Součástí zprávy je velké množství příloh v elektronické podobě, přílohy jsou
pro případné zájemce založeny na OMM (ORM). Obsahem příloh jsou Finanční nástroje 2014, Celkové vyúčtování
2014, Vrchoviny 2012 - vzor smlouva, Vrchoviny smlouvy (o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací).
K rozhodnutí:
Na vědomí RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 319- 13482/15
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny, vydanou dne 26.03.2015
smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve znění přílohy č. RM 319 - 3/10.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 OV Spy - chodník Na Drahách - Zásobník investičních akcí
Identifikace:
RM 317 projednala Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 01.03.2015. Mj. OV Spy žádal o opravu chodníku v ul. Na
Drahách. Jedná se o nejužívanější chodník v obci, který je ve velmi špatném stavu. Byl zadán úkol prověřit stav
chodníku a podat informaci o možnostech řešení. TS uvádí, že chodník Na Drahách má zaježděné obrubníky a
asfaltový povrch je díky provozu a svému stáří ve špatném stavu a je nutné uvažovat s jeho celkovou rekonstrukcí. Ze
strany TS jsou schopni provést dílčí opravy nejhorších míst. Jinak rekonstrukce není v Zásobníku investičních akcí.
K rozhodnutí:
Schválit vložení rekonstrukce chodníku v ulic Na Drahách do Zásobníku investičních akcí a uložit TS provedení oprav
problematických míst.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 319- 13483/15,
(uložen úkol číslo 19786).
RM ukládá OMM vložit akci Rekonstrukce chodníku v ulici Na Drahách do Zásobníku investičních akcí města.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 Umístění zpomalovacího prahu v ulici 28. října - žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/12 - Flash Příloha: RM 319 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Občanské družení VĚTRNÍK podalo žádost o vyřešení provozu vozidel kolem jejich domu č. p. 596-7 v ul. 28. října v
blízkosti areálu letního stadionu. V žádosti se uvádí, že během dne tudy projede 60-80 vozidel a v době konání akce i
dvojnásobek. Vozovka byla vybudována jako cesta pro pěší a kolaře - zaměstnance Stavostroje a Eltonu. Není
dostatečně dimenzována pro provoz vozidel. Kdysi zde byly zábrany, které zamezily příjezdu vozidel. Přístupová
cesta je v nevyhovujícím stavu. V minulosti byla slibována oprava a zatím se opravuje každý rok lopatou a několika
kolečky drtě. Dále Občanské sdružení VĚTRNÍK požaduje umístit na vozovku u jejich domu zpomalovací retardéry,
protože většina vozidel jezdí nepřiměřeně rychle. Vozovka vede 2 metry před vstupy do jejich domu.
ORM: Záležitost umístění zpomalovacího retardéru byla prověřena na místě za účasti zástupce Občanského sdružení
VĚTRNÍK, POLICIE ČR Dopravní inspektorát Náchod a ORM. Dopravní inspektorát umístění zpomalovacích prahů
nedoporučuje. V případě umístění zpomalovacích prahů na stávající nevyhovující podklad vozovky je třeba ještě
zajistit, aby tyto prahy nebylo možné objet po přilehlém zatravněném pozemku. Ten je dostatečně prostorný a objet
zpomalovací prahy bude jednoduché. Bude nutné vytvořit podélné zábrany, které neumožní objetí zpomalovacího
prahu. Pokud se náležitě nezajistí zamezení možnosti objetí prahů, tak DI nebude s jejich umístěním souhlasit. Dále
bude DI Náchod vyžadovat souhlas s umístěním zpomalovacích prahů od všech obyvatel přilehlého bytového domu.
Přejetí zpomalovacího prahu je hlučné a obyvatelé by si později mohli stěžovat na hlučnost a mohli by pak požadovat
jejich odstranění. Umístění zpomalovacího prahu dále vyžaduje osazení svislého dopravního značení tj. 2x A7b
„Pozor, zpomalovací práh“ a 2x IP2 „Zpomalovací práh“. Samotné zpomalovací prahy jsou nakoupeny a uloženy v
areálu Technických služeb města Nové Město nad Metují. Jedná se o prahy, které byly použity v ulici Zelená během
rekonstrukce ulice Pod Hradbami. Pro realizaci bude nutné dokoupit pouze 2 x svislé dopravní značení IP2
„Zpomalovací práh“. Odhad nákladů cca 2.000 Kč za nákup dopravního značení. Jako zábranu pro objetí zvážit buď
vhodnou parkovou úpravu nebo osazení cca 2 kusů velkoobjemových bet květináčů.
Další možností, kterou dopravní inspektorát doporučuje, je vyloučení motorové dopravy z úseku u č. p. 596-7. U
vjezdu na komunikaci k č. p. 596-7 by se umístilo svislé dopravní značení č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Mimo obyvatel a návštěv bytového domu č. p. 596-7“, další svislé
dopravní značení č. B11“Zákaz vjezdu všech motorových vozidle“ s dodatkovou tabulkou č. E3a s údajem vzdálenosti
od místa, pro které tato značka platí, by bylo umístěno v ulici 28. října za křižovatkou s ulicí Zborovská. Příjezd
automobilové dopravy pro areál letního stadionu by byl řešen tak jako v minulých letech pouze ulicí Zborovskou. Před
hlavním vstupem na letní stadion je také plocha, která je vhodná k parkování. Odhad nákladů cca 4.500 Kč za nákup
dopravního značení.
Zástupce OS VĚTRNÍK si dále stěžoval na to, že komunikaci před jejich domem využívá k občasnému projetí řidič
kamionu, který má bydliště v ulici Zborovská a využívá k parkování kamionu plochu před hlavním vstupem na letní
stadion.
K rozhodnutí:
1/ Projednat umístění zpomalovacích prahů v ulici 28. října, 2/ projednat možnost umístění svislého dopravního
značení zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s umístěním zpomalovacího prahu a svislého DZ a dále s umístěním bočních zábran, které by měly být
řešeny buď parkovou úpravu nebo osazením cca 2 ks velkoobjemových betonových květináčů. Svislé DZ bude
hrazeno z org. 1501 Dopravní značení. Parkovou úpravu nebo osazení 2 ks velkoobjemových betonových květináčů
zajistí TS.
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Po krátké diskusi bylo schváleno umístění zpomalovacího prahu.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 319- 13484/15,
(uložen úkol číslo 19787).
RM projednala možnosti řešení dopravy o bytového domu č. p. 596-7 v ulici 28. října a ukládá OMM začít projednávat
umístění zpomalovacího prahu, vč. svislého DZ s obyvatele bytového domu č. p. 596-7 a dotčenými orgány. RM ukládá OMM
ve spolupráci s TS zajistit realizaci zpomalovacího prahu, svislého DZ a bočních zábran, pokud budou zajištěna všechna
souhlasná stanoviska a potřebná povolení.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS ) - výše spoluúčasti
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/13 - Flash Příloha: RM 319 - 3/13 - Flash
Identifikace:
RM 312 přijala usnesení č. RM 312-13196/15: „RM souhlasí s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra
ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2015 ve znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/2 a pověřuje starostu jejím
podpisem.“ Žádost do programu a prevence kriminality byla podána a obdrželi jsme předběžnou informaci o přidělení
dotace na rozšíření MKDS v plné výší 350 tis. Kč. Nyní čekáme na oficiální oznámení, abychom mohli předložit žádost
o registraci akce. Pro tuto žádost, musíme doložit zápis RM nebo ZM o schválení projektu, ve kterém bude jasně
definovaná a odsouhlasena výše spoluúčasti. V rozpočtu města na rok 2015 byla na rozšíření MKDS schválena
částka 670 tis. Kč, která byla rovněž uvedena v žádosti o dotaci.
K rozhodnutí:
Schválit výši spoluúčasti z rozpočtu města na projektu Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového
systému ve výši 320 tis. Kč z celkových nákladů na projekt ve výši 670 tis. Kč. Výše přidělené podpory z Programu
prevence kriminality na rok 2015 činí 350 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 319- 13485/15
RM schvaluje spoluúčast z rozpočtu města na projektu Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového systému
ve výši 320 tis. Kč z celkových nákladů na projekt ve výši 670 tis Kč. Výše přidělené podpory z Programu prevence kriminality
na rok 2015 činí 350 tis. Kč.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Dopis Ing. Josefa Novotného ze dne 08.04.2015 - řešení průjezdnosti v ul. Bratří Čapků
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/14 - Flash Příloha: RM 319 - 3/14 - Flash
Identifikace:
Dne 08.04.2015 byl na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručen další dopis pana Ing. Josefa
Novotného k řešení průjezdnosti ulicí Bratří Čapků. V tomto dopise Ing. Novotný upozorňuje na to, že se výrazně
zvýšil provoz přes jejich ulici. Dále Ing. Novotný přímo na OMM sdělil, že v ulici mají obyvatelé strach o život z rychle
projíždějících vozidel - nedodržování rychlosti. Dožaduje se změny v dopravním značení opět na obousměrku s
průjezdem zakázán. Další omezení, které se ho týká je, že se mu špatně vyjíždí z garáže, protože na protější straně
ulice jsou zaparkována vozidla. Hledá vlastníka a žádá ho, aby popojel. Tento bod navazuje na bod RM 319 - 3/4, ve
kterém je řešena studie odstavných ploch v ulici Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně ve stávající
jednosměrné ulici.
K rozhodnutí:
Projednat a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 319- 13486/15
RM projednala dopis pana Ing. Josefa Novotného ze dne 08.04.2015 ve věci řešení průjezdnosti v ul. Bratří Čapků. RM
odkazuje na usnesení, které přijala v bodě 3/4.
RM 319 Projednáno. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.15 Bezúročná půjčka v souvislosti s akcí „Chodník v ulici Na Táboře“
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/15 - Flash Příloha: RM 319 - 3/15 - Flash
Identifikace:
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují na svém jednání dne 11.09.2014 schválilo poskytnutí účelové půjčky ve
výši 35.000 Kč pro p. Romana Herclíka bytem Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují a paní Kristinu Ulrichovou,
bytem Na Táboře 1033, 549 01 Nové Město nad Metují pro zakoupení nové domácí čističky odpadních vod. Jedná se
o opatření, které je vyvoláno stavbou chodníku v ul. Na Táboře, o který zde město dlouhodobě usiluje. OSÚ zpracoval
ve spolupráci s OMM návrh smlouvy o zápůjčce, který je nyní předkládán do RM k doporučení ke schválení ZM.
Částka ve výši 35.000 Kč na zápůjčku je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení smlouvy o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a p. Romanem Herclíkem a pí
Kristinou Ulrichovou.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 319- 13487/15,
(uložen úkol číslo 19788).
RM doporučuje ZM schválení smlouvy o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují jako zapůjčitelem na straně jedné a
p. Romanem Herclíkem, bytem Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují a paní Kristinou Ulrichovou, bytem Na Táboře
1033, 549 01 Nové Město nad Metují jako vydlužiteli na straně druhé na částku ve výši 35.000 Kč na zakoupení domácí
čističky odpadních vod pro dům č. p. 1033 v ul. Na Táboře. Investice je vyvolaná stavbou chodníku v ul. Na Táboře.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Stížnost proti vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "Stavební úpravy chodníků ul.
Rašínova a 28. října"
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/16 - Flash Příloha: RM 319 - 3/16 - Flash
Identifikace:
Stížnost pana Ing. Ivana Haška, p. Jaroslava Šimka, p. Vladimíra Rotta a p. Luboše Rotta proti vydání Kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby "Stavební úpravy chodníků ul. Rašínova ze dne 08.04.2015 adresovaná RM a ZM - viz
příloha č. RM 319 - 3/16.
K rozhodnutí:
Projednat stížnost obyvatel + odeslat písemnou odpověď + postoupit stížnost ZM na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Mgr. Černý + Ing. Neumann - připomínky. TAJ - jedná se o stížnost, která se váže jak ke státní správě - tj. stavební
řízení a kolaudace, tak i k samosprávě, tj. realizace investice a informace ze SFDI a záležitost zrušení zastávky. Po
diskusi bylo schváleno. Odpověď stěžovatelům obdrží ZM a bude to zařazeno jako bod na zasedání ZM, které se
uskuteční dne 23.04.2015. Termín odeslání odpovědi je předpokládán na středu dne 22.04.2015. Zastupitelům bude
odpověď zaslána e-mailem a obdrží ji písemně přímo na zasedání ZM.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 319- 13488/15,
(uložen úkol číslo 19789).
RM projednala stížnost pana Ing. Ivana Haška, p. Jaroslava Šimka, p. Vladimíra Rotta a p. Luboše Rotta proti vydání
Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "Stavební úpravy chodníků ul. Rašínova a 28. října Nové Město nad Metují,
Rašínova, 28. října" ze dne 08.04.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 3/16. RM ukládá ST a TAJ zajistit zpracování odpovědi
na tuto stížnost a předložit ji na vědomí ZM.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.17 OV Spy - chodník Na Drahách - opravy
Identifikace:
Viz bod 3/11 - Opravy chodníku - žádost OV Spy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Projednání:
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 319- 13489/15,
(uložen úkol číslo 19790).
RM ukládá TS provést nezbytné opravy povrchu chodníku v ul. Na Drahách ve Spech.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.18 Žádost Ing. Zdeňka Hrnčíře - změna DZ ve Spech
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/18
Identifikace:
Plnění usnesení č. RM 315-13269/15: "RM bere na vědomí žádost Ing. Zdeňka Hrnčíře ve věci změny dopravního
značení a postupuje podnět příslušným orgánům státní správy. O požadované změně dopravního značení RM
rozhodne až poté, co příslušné orgány státní správy provedou posouzení oprávněnosti k provádění některých
podnikatelských aktivit v nemovitostech p. Pavla Popa."
Z ukončených či probíhajících řízení příslušných orgánů státní správy mj. vyplynulo: Z pohledu obecního
živnostenského úřadu splňuje podnikání p. Popa v jeho objektu veškeré zákonné náležitosti, nad kterými má
živnostenský úřad dohled. Z pohledu stavebního úřadu bylo s p. Popem zahájeno řízení o odstranění nepovolené
stavby přístřešku, ve kterém provádí řezání a štípání dřeva na mobilním zařízení. Ing. Hrnčíř průběžně upozorňuje
stavební úřad, že dochází k porušování zákazu činnosti v přístřešku. Ani jedno z šetření ze strany státní správy však
nepřineslo relevantní informaci či podnět k tomu, aby došlo k provedení požadovaného dopravního značení, tj. zákazu
vjezdu nákladních vozidel na tuto veřejně přístupnou komunikaci. Tzn., že nyní je na rozhodnutí RM, zda bude
požadované dopravní značení odsouhlaseno. Pokud ano, pak bude zadán úkol OMM, aby požádal příslušné orgány o
schválení nového DZ. Je zde ale nadále otázka, zda umístěním dopravního značení nedojde ke znemožnění
některého z povolených podnikatelských aktivit p. Popa. Proto je zároveň dáváno RM k úvaze, zda nejdříve nezjistit
znaleckým posudkem to, zda komunikace, na které má být DZ umístěna, skutečně splňuje či nesplňuje podmínky pro
to, aby zde projížděla nákladní vozidla v tom rozsahu, jak se tomu děje nyní. Informace o předpokládané ceně za
takovýto posudek byla předložena přímo na jednání RM. (Byly kontaktovány dva znalecké subjekty působící v této
oblasti a byly zjištěny přibližné ceny posudků).
K rozhodnutí:
Rozhodnout o případném zpracování znaleckého posudku nebo přímo rozhodnout o požadovaném DZ. Varianty k
hlasování:
1/ RM opakovaně jednala o žádosti pana Ing. Zdeňka Hrnčíře ve věci změny DZ na veřejně přístupné účelové
komunikaci ve Spech a ukládá OMM zajistit zpracování znaleckého posudku za účelem posoudit konstrukční vrstvy
této komunikace a její stavební stav s ohledem na současnou dopravu, která na této komunikaci probíhá.
2/ RM opakovaně jednala o žádosti pana Ing. Zdeňka Hrnčíře ve věci změny DZ na veřejně přístupné účelové
komunikaci ve Spech a souhlasí s provedením změny DZ ukládá OMM, aby požádal příslušné orgány o schválení
nového DZ a v případě jejich souhlasu toto značení zajistil.
3/ RM opakovaně jednala o žádosti pana Ing. Zdeňka Hrnčíře ve věci změny DZ na veřejně přístupné účelové
komunikaci ve Spech a jeho žádost zamítá. Důvodem je to, že p. Pop má na svém pozemku schválenou provozovnu,
nelze mu tedy omezit, nebo zakázat k ní příjezd.
(Jako odůvodnění by k tomuto usnesení bylo doplněno, že se jedná o nezpevněnou obecní cestu, dříve zde byl statek
a sklad brambor, tedy traktory a těžké náklady tudy projížděly už v minulosti. Běžnou prohlídkou TS nebylo zjištěno
žádné nadměrné poškození, nebo narušení okolních svahů a TS v minulých letech tuto cestu nijak
neopravovaly.Takovýchto cest s občasným přejížděním nákladních vozidel je na území města několik a žádné
problémy na nich nebyly zaznamenány.)
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Bližší komentář podal radním TAJ + uvedl, že část informací dnes také sdělil v úvodu RM vedoucí OVRR pan Ing.
Skalský. OMM - doplnil informací o předpokládaných cenách znaleckých posudků - cena jedné nabídky je cca 20.000
Kč a cena druhé - více jak 40.000 Kč. Po dlouhé diskusi bylo hlasováno jednotlivých navržených variantách.
Varianta č. 1 - hlasováno - 3 pro; 2 proti; 2 se zdrželi - usnesení nebylo přijato.
Varianta č. 2 - hlasováno - 2 pro; 2 proti; 3 se zdrželi - usnesení nebylo přijato.
Varianta č. 3 - hlasováno - 2 pro; 0 proti; 5 se zdrželo - usnesení nebylo přijato.
Vzhledem k tomu, že žádné z navržených usnesení neobdrželo potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, nebylo tedy
žádné usnesení právoplatně přijato a nebyl zadán žádný úkol. Fakticky to znamená, že o žádosti nebylo rozhodnuto a
nebylo ji tudíž ale ani vyhověno, tzn., že požadovaná změna DZ provedena nebude. V tomto znění bude panu Ing.
Hrnčířovi písemně odpovězeno.
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3.19 Žádost o souhlas se stavební činností a s dopravním značením
Zdroj. dokum.: RM 319 - 3/19
Identifikace:
Dne 13.04.2015 byla na město podána žádost o souhlas se stavební činností a s dopravním značením firmou
Výstavba sítí Kolín a.s., která bude pro RWE GasNet, s.r.o. realizovat akci "Rekonstrukce místní sítě STL/NTL Nové
Město nad Metují v ul. Příčná, Okružní, Nová a Řadová". Termín realizace je ode dne 11.05.2015 do dne 10.07.2015.
V týdnu ode dne 18.05.2015 do dne 22.05.2015 bude proveden překop křižovatky v ul. Řadová x Stavební, doba
trvání překopu bude 2-3 dny. Průjezd vozidel bude zajištěn přejezdovým plechem.
K rozhodnutí:
Souhlasit s akcí "Rekonstrukce místní sítě STL/NTL Nové Město nad Metují v ul. Příčná, Okružní, Nová a Řadová" v
termínu ode dne 11.05.2015 do dne 10.07.2015 a s příslušným DZ.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
Projednání:
Vedoucí ORM - přímo na jednání RM informovala o žádosti, kterou dnes, cca ve 13:00 hodin, přinesla paní - žádost
se týká souhlasu s umístěním dopravního značení - činnost by se měla zahájit v květnu - trochu nám to koliduje s
rekonstrukcí ul. Náchodská - vedoucí ORM v tom ale problém nevidí - dále vyjmenovala ulice, kterých by se to týkalo jediný zásah trochu do komunikace by byl v termínu ode dne 18.05. do dne 28.05.2015 - jinak ostatní zásahy budou v
chodnících. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 319- 13490/15,
(uložen úkol číslo 19791).
RM souhlasí s realizací akce "Rekonstrukce místní sítě STL/NTL Nové Město nad Metují v ul. Příčná, Okružní, Nová a
Řadová" v termínu ode dne 11.05.2015 do dne 10.07.2015 a s příslušným DZ. RM souhlasí, aby v týdnu ode dne 18.05.2015
do dne 22.05.2015 byl proveden překop křižovatky v ul. Řadová x Stavební po dobu 2-3 dnů, s tím, že průjezd vozidel bude
zajištěn přejezdovým plechem.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

16:30

16:45

OMM

4.1 Výpověď z nájmu nebytových prostor hala HARD
(Int.: OSN/302) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/1 - Flash Příloha: RM 319 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Výpověď z nájmu nebytových prostor skladu v ocelové montované hale HARD, na st. p. č. 378/2 za budovou radnice
č. p. 6. Výpověď podal nájemce fy H&H hodinářská, IČO: 47473452 ke dni 30.03.2015. Nájem skončí dne 30.06.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podanou výpověď a uložit zveřejnění záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Podání výpovědi umožňuje smlouva o nájmu. OSN doporučuje zveřejnit záměr pronájmu s přiměřenou inzercí.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 319- 13491/15,
(uložen úkol číslo 19792).
RM bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor skladu v ocelové montované hale HARD, na st. p. č. 378/2 za
budovou radnice č. p. 6, kterou podal nájemce fy H&H hodinářská, IČO: 47473452 ke dni 30.03.2015 a ukládá OSN zveřejnit
záměr pronájmu tohoto prostoru za standardních podmínek (doba neurčitá, 3-měsíční výpovědní lhůta, minimální nabídková
cena nájmu, přiměřená inzerce).
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2015
(Int.: OSN/303) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/2 - Flash Příloha: RM 319 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.03.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13492/15,
(uložen úkol číslo 19793).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.03.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 4/2.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
(Int.: OSN/304) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/3 - Flash Příloha: RM 319 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ke dni 31.03.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Dle usnesení RM předkládá OSN pravidelně po skončení čtvrtletí.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13493/15,
(uložen úkol číslo 19794).
RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ke dni 31.03.2015 ve znění přílohy č.
RM 319 - 4/3.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.03.2015
(Int.: OSN/305) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/4 - Flash Příloha: RM 319 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.03.2014.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13494/15,
(uložen úkol číslo 19795).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.03.2015 ve znění přílohy č. RM 319 4/4.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Provozní řád - Městská ubytovna, č. p. 179
(Int.: OSN/306) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/5 - Flash Příloha: RM 319 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k legislativní povinnosti schválení Provozního řádu Krajskou hygienickou stanicí (KHS), předkládá OSN
Provozní řád městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje se zapracovanými změnami, které byly konzultovány se
zástupcem KHS.
K rozhodnutí:
Schválit nový Provozní řád.
Odůvodnění:
Schválení Provozního řádu dle § 21a, zákona 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví je povinnost plynoucí
z legislativy. Pokud by nedošlo ke schválení Provozního řádu, nemohli bychom ubytovací služby poskytovat v
takovém rozsahu jako nyní a klienti městské ubytovny by od Úřadu práce nedostávali příspěvky na bydlení.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13495/15,
(uložen úkol číslo 19796).
RM schvaluje znění Provozního řádu městské ubytovny v objektu č. p. 179, ul. 1. máje ve znění přílohy č. RM 319 - 4/5 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 319 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zápis č. 111 bytové komise ze dne 08.04.2015
(Int.: OSN/307) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/6 - Flash Příloha: RM 319 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 111 bytové komise ze dne 08.04.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13496/15,
(uložen úkol číslo 19797).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu č. 111 bytové komise ze dne 08.04.2015, ve znění přílohy č. RM 319 - 4/6.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.7 Smlouva o výpůjčce - umístění nové vývěsky úřední desky
(Int.: OSN/308) Zdroj. dokum.: RM 319 - 4/7 - Flash Příloha: RM 319 - 4/7 - Flash
Identifikace:
Smlouva o výpůjčce části pozemku st. p. č. 285 o celkové výměře 2,5 m2, pro možné umístění další vývěsky úřední
desky (rozšíření stávajících kapacit). Jedná se o výpůjčku uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, č.
p. 969, IČO:45317054, jako "Půjčitelem" a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876. Smlouva je koncipována na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zněním smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Vzhledem k provozním požadavkům je třeba rozšířit kapacity "kamenné" úřední desky. Pro její umístění se jeví jako
vhodný pozemek, který je v majetku Komerční banky, a.s. a z tohoto důvodu bude umístění vývěsky ošetřeno
smlouvou (Komerční banka umožní bezplatné užívání). Znění smlouvy konzultováno s PRAV.
Vysvětlení:
Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Projednání:
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13497/15,
(uložen úkol číslo 19798).
RM souhlasí se uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku st. p. č. 285 o celkové výměře 2,5 m2, za účelem umístění
další vývěsky úřední desky, mezi Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, č. p. 969, IČO: 45317054, jako "Půjčitelem" a
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 319 4/7 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

16:45

17:30

OSKS

5.1 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/1 - Flash Příloha: RM 319 - 5/1 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 317-13391/15 ze dne 16.03.2015 schválila účetní odpisy "ZŠ Malecí" na rok 2015 ve výši
65.452 Kč. Ředitelka školy žádá RM o schválení navýšení účetních odpisů na rok 2015 o 12.852 Kč z důvodu nákupu
travního traktoru - viz příloha RM 319 - 5/1.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZŠ Malecí" na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 5/1.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Zazněl dotaz, zda opravdu škola pro údržbu zelených ploch potřebuje travní traktor. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 319- 13498/15,
(uložen úkol číslo 19799).
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod o 12.852 Kč. RM ukládá OŠKS projednat s vedením školy možnost využívání travního traktoru i jinými
příspěvkovými organizacemi.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost DDM Stonožka - zábor prostranství
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/2 - Flash Příloha: RM 319 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Ředitelka DDM Stonožka žádá RM o povolení bezplatného záboru pozemku města pozemková parcela č. 638/1 o
výměře 1734 m2, druh pozemku zahrada, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který je
naproti DDM Stonožka mezi bytovými domy, dne 04.06.2015 od 10:00 do 18:00 hodin, za účelem pořádání oslavy
Dne dětí u příležitosti 40. výročí založení DDM. Na louce by měl být postaven stan o rozměrech 6 x 12 m, ve kterém
se budou konat vystoupení, mimo stan bude ještě několik soutěžních stanovišť a stánek s občerstvením.
K rozhodnutí:
Schválit zábor louky naproti DDM Stonožka.
Odůvodnění:
Vyjádření OMP: Pozemek je v blízkosti DDM, což velmi usnadní organizaci oslavy.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13499/15
RM schvaluje bezplatný zábor pozemku města pozemková parcela č. 638/1 o výměře 1734 m2, druh pozemku zahrada,
vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují louky naproti DDM Stonožka pro Dům dětí a Mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 na pořádání oslavy Dne dětí u příležitosti 40. výročí založení DDM dne
04.06.2015 v době od 10:00 do 18:00 hodin.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/3 - Flash Příloha: RM 319 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod,
žádá o souhlas s přijetím věcného daru - elektronický nástroj Casio WK3000, od paní Vlasty Kaizrové, Světlá 24, 552
05 Hořičky. Nástroj je starý 12 let, je plně funkční, pořizovací cena nástroje byla cca 16,5 tis. Kč. Škola by nástroj
využila na odloučeném pracovišti v České Skalici.
K rozhodnutí:
Schválit přijetí věcného daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13500/15
RM souhlasí s přijetím věcného daru - elektronický nástroj Casio WK3000, od paní Vlasty Kaizrové, Světlá 24, 552 05
Hořičky pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod.
RM 319 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/4 - Flash Příloha: RM 319 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia pro vystoupení Novoměstské filharmonie
na Jarním koncertě v novoměstské sokolovně dne 17.05.2015 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium
složené ze všech ks městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při podzimním koncertu.
Vzhledem k tomu, že v pátek 15.05.2015 proběhne v sokolovně akce a v sobotu 16.05.2015 se uskuteční od 8:30
hodin zkouška Novoměstské filharmonie, je nutné pódium postavit v sobotu do 8:30 hodin.
Ředitel ZUŠ B. Smetany dále informuje RM o úspěchu NOFI junior, která postoupila do ústředního kola soutěže
základních uměleckých škol, které se bude konat 25.04.2015 v Olomouci.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Jarní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: S postavením pódia souhlasíme.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13501/15,
(uložen úkol číslo 19800).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli 17.05.2015 od 18:00 hodin
v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu 16.05.2015 do
8:30 hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí 18.05.2015.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.5 Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/5 - Flash Příloha: RM 319 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Jednatel společnosti Savage Company s. r. o. žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U
nás na zámku", který se uskuteční v sobotu 27.06.2015 na nádvoří novoměstského zámku. Jedná se o rodinný
festival, jehož minulý ročníky se uskutečnil na novoměstském zámku a který obsahuje koncerty, divadelní
představení, loutkové divadlo a další doprovodné akce.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U nás na zámku".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Vzhledem k velké četnosti stavění a bourání podia koncem června nesouhlasím se stavbou podia na
zámku. Každé postavení pódia navíc je na úkor běžné údržby našeho města. Nemáme tak čas na opravu komunikací,
čištění komunikací, nestíháme nakládat a odvážet posekanou trávu.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Radní vzali na vědomí informace o negativním stanovisku TS - počet zápůjček pódia, které musí TS stavět a bourat již
překračuje jejich kapacity, vše je koncentrováno do období, kdy je nejvíc práce. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13502/15,
(uložen úkol číslo 19801).
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.
RM 319 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Smetanovské dny 2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/6 - Flash Příloha: RM 319 - 5/6 - Flash
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na akci 32. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2015" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Kácov. Znění smlouvy bylo odsouhlaseno vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci
32. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2015" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
OŠKS předkládá ke schválení RM Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě
plnění usnesení č. RM 266-11378/13.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13503/15,
(uložen úkol číslo 19802).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci 32.
ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2015" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov ve znění přílohy č.
RM 319 - 5/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.7 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Novoměstský hrnec smíchu 2014
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/7 - Flash Příloha: RM 319 - 5/7 - Flash
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na 37. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2015“. Znění smlouvy
bylo odsouhlaseno vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 37.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2015“.
Odůvodnění:
OŠKS předkládá ke schválení RM Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě
plnění usnesení č. RM 267-11424/13.
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13504/15,
(uložen úkol číslo 19803).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 37.
ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2015“ ve znění přílohy č. RM 319 - 5/7 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.8 Zápis č. 2 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/8 - Flash Příloha: RM 319 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2015 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům. KSPORT doporučuje RM upravit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města posunout termín pro předkládání žádostí na konec února a umožnit čerpání příspěvku i na platy trenérů - zařazeno
jako samostatný bod RM 319 - 5/9.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 2 z jednání KSPORT, schválit výši dotací sportovním klubům v částkách do 50 tis. Kč a
doporučit ZM schválit dotace v částkách nad 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Ing. Maur - byl účasten na jednání komise sportovní - všechny tam vyzval, že pokud chtějí diskutovat o kritériích, tak
mohou - pouze cca dva se objevily na e-mailu - víceméně s tím nikdo neměl zásadní problém. Na jednání komise se
objevil nesouhlas p. Balcara, předložil vlastní návrh na rozdělení financí pro sportovní kluby. Na dotaz podle jakých
kritérií peníze rozděloval, odpověděl, že sportovní kluby zná a ví, kolik který potřebuje. Sportovní komise tento návrh
zamítla. TJ Spartak nedal včas příslušné podklady - peníze nebylo možné dle čeho rozdělit, vycházelo se z loňských
podkladů a pro TJ Spartak vyšla částka 950.000 Kč. Navrhl zvážit mimořádnou dotaci - nejsou v jednoduché situaci,
je tam nové vedení atd. Paní Petruželková - neví, jaká kritéria dodali, ale ví, že to jim náklady nepokryje - neví, co k
tomu více dodat - je tam spousta nedorozumění a na energie jim to rozhodně nestačí. Mgr. Černý - nemluvil s nikým z
TJ Spartak, nemá s nimi nic společného - občas si jde zabruslit - zimní stadión je o víkendu plný dětí - rolba tam je
letitá - ničí to zdraví i těm dětem - pokud nedostanou více peněz, zimní stadión tím půjde zase hloub a hloub. Paní
Petruželková - má obavu, aby to nedopadlo jako s Domem zdraví. Ing. Maur - musíme si říci, že kritéria nejsou
ideální, ale o ničem lepším neví - jednak jsou to provozní náklady, počet členů, podíl mládeže, reprezentace města po
sportovní úrovní atd. - každé to kritérium má svoji váhu. Jiná věc je ta rolba a rekonstrukce stadiónu - na obojí bude
TJ Spartak žádat na MŠMT - obě dvě investice jsou velmi velké. ST - doplnil o "historické" informace - osobně by
deklaroval to, co zde řekl Ing. Maur, ale je zásadní, aby podali žádost o dotaci. Ing. Maur - RM by se měla striktně
postavit k "pravidlům pro čerpání dotací" - prokazatelný počet členů - členské příspěvky - druhá věc je, aby se 1x za
rok konala řádná valná hromada. ST - je třeba "vyložit karty na stůl". Ing. Maur - to je jedna rovina a druhá rovina je ta,
že je tam nové vedení - určitě chce slušně podpořit rozpočet atd. Paní Petruželková - poukázala na ztrátové turnaje proč takové turnaje dělat? Buď to musí být výnosné a nebo alespoň na nule. ST - doporučil schválit navržené dotace
a k otázce TJ Spartak se vrátit v průběhu roku až bude znám vývoj rozpočtu města. Poté bylo odsouhlaseno.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 319- 13505/15,
(uložen úkol číslo 19804).
RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání sportovní komise ze dne 07.04.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 319 - 5/8.
RM schvaluje ocenění ve formě finančního daru za dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti sportu ve prospěch
občanů města Nové Město nad Metují pro SK Krčínský prak ve výši 5 tis. Kč a pro Nezávislou společnost Luštinec Nové
Město nad Metují ve výši 18 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 319 - 5/4 takto: TJ Sokol Vrchoviny 45 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město
nad Metují 46 tis. Kč, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují 25 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými
žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené RM 315 dle přílohy č. 315 - 13303/15 ze dne 16.02.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 319 - 5/4 takto: SK Nové Město nad Metují 1.050 tis. Kč, TJ
Sport pro všechny Nové Město nad Metují 100 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují 270 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč schváleno usnesením č. ZM 105 - 7225/15 dne 29.01.2015), TJ. Sokol Krčín 280 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují
950 tis. Kč (poskytnuta záloha 400 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 104 - 7196/14 dne 11.12.2014), TJ. Sokol Nové
Město nad Metují 135 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují 417 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují 140 tis. Kč, Stepík
Nové Město nad Metují 216 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují 75 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují 163 tis.
Kč, KČT Nové Město nad Metují 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují 110 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují 95 tis. Kč.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.9 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT doporučuje RM upravit Zásady pro poskytování
dotací z rozpočtu města - zkrátit termín pro předkládání žádostí na konec února a umožnit čerpání příspěvku i na platy
trenérů.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KSPORT a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
ST - navrhuje termín konec února pro všechny žádosti a prosí připravit nové "zásady". OF - konec února nám řeší co?
Odpověděl ST - bude více času na projednání žádostí v odborných útvarech. Až to bude předložené, tak se k tomu
RM bude vyjadřovat. Otázka čerpání příspěvku na platy trenérů je velice diskutabilní.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 319- 13506/15,
(uložen úkol číslo 19805).
RM se seznámila s podnětem KSPORT a ukládá OŠKS ve spolupráci UIA připravit aktualizaci Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Zápis č. 2 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 319 - 5/10 - Flash Příloha: RM 319 - 5/10 - Flash
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrhy na pamětní desku Vlastimila Moravce zařazeno jako samostatný bod č. RM 319 - 5/11, vyjádřila se k návrhu mobilního pódia k pořádání kulturních akcí na
Husově náměstí - zařazeno jako samostatný bod č. RM 319 - 5/12, projednala návrh na zhotovení informačního
poutače na Husově náměstí - zařazeno jako samostatný bod č. RM 319 - 5/13. KKULT se dále zabývala otázkou
atrakcí na Husově náměstí při různých akcích města a souhlasí se stanoviskem OMM limitovat zábavné atrakce na
Husově náměstí vzhledem ke statice a zatížení náměstí. KKULT se dále vyjádřila k návrhu odpočinkové zóny u Kina
70 v době konání filmového festivalu - zařazeno jako samostatný bod č. RM 319 - 5/14. KKULT projednávala přípravu
Dnů evropského dědictví 2015. KKULT byla seznámena se žádostmi o dotaci z rozpočtu města v oblasti kultury a
doporučuje RM ke schválení částky pro jednotlivé žadatele.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 319- 13507/15
RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání kulturní komise ze dne 07.04.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy
č. RM 319 - 5/9.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.11 Pamětní deska Vl. Moravce - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrhy na pamětní desku Vlastimila Moravce
a doporučuje RM provést renovaci stávající pamětní desky a případné volné finanční prostředky použít na sportovní
účely spojené se jménem Vlastimila Moravce. Novou pamětní desku KKULT nedoporučuje realizovat.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Ing. Prouza - kulturní komise z nových návrhů nedoporučuje žádný a je pro to, opravit stávající pamětní desku.
Finance ať se dají do sportovních aktivit mládeže - např. cyklistický závod. Zazněla zajímavá úvaha ohledně pamětní
desky - je umístěna na bývalé škole, kde při jízdě autem nelze přibrzdit a není čas se tam ani kouknout, pěších tam
moc nechodí. Bližší komentář podal vedoucí OŠKS. Ing. Prouza - doplnil - nikdo dnes už téměř neví, co to byl "Závod
míru", pokud by se nakonec realizoval návrh OV Spy, mělo by se tam textově doplnit, že se jednalo o cyklistický závod.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 319- 13508/15,
(uložen úkol číslo 19806).
RM se seznámila s vyjádřením kulturní komise k návrhům na pamětní desku Vlastimila Moravce. RM ukládá ST projednat
doporučení kulturní komise s předsedou OV Spy.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Návrh mobilního pódia - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrh mobilního pódia dle návrhu městského
architekta. KKULT doporučuje RM pořízení nového mobilního pódia dle návrhu městského architekta v delším
časovém výhledu jako náhradu za stávající pódium.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 319- 13509/15
RM se seznámila s vyjádřením kulturní komise k možnosti pořízení mobilního pódia na pořádání kulturních akcí na Husově
náměstí.
RM 319 Byla seznámena. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.13 Plakátovací informační poutač - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrh na zhotovení informačního poutače na
Husově náměstí. KKULT doporučuje RM realizovat plakátovací informační poutač na Husově náměstí dle návrhu
městského architekta již na sezonu 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 319- 13510/15
RM se seznámila s doporučením kulturní komise na realizaci plakátovacího informačního poutače na Husově náměstí dle
návrhu ARCH.
RM 319 Byla seznámena. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Odpočinková zóna u Kina 70 - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.04.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT se vyjádřila k návrhu odpočinkové zóny u Kina 70 v době
konání filmového festivalu. KKULT doporučuje RM realizovat mobilní odpočinkovou zónu ve venkovních prostorách
Kina 70 po dobu Festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu dle návrhu ARCH.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
Projednání:
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 319- 13511/15
RM se seznámila s doporučením kulturní komise k realizaci mobilní odpočinkové zóny ve venkovních prostorách Kina 70 po
dobu Festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu dle návrhu ARCH.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

17:30

18:15

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/1 - Flash Příloha: RM 319 - 6/1 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatřeních od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Projednání:

6.2 Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/2 - Flash Příloha: RM 319 - 6/2 - Flash
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB uzavřenou s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969. Na základě této smlouvy bude Městská policie využívat
přenosný platební terminál na úhradu pokut platební kartou. Zařízení je zapůjčeno bezplatně, cena za zúčtování
transakce činí 2,25 % - 3,20 % dle typu platební karty. Terminál bude využíván zejména v případě úhrady pokut
cizinci, kteří nebudou mít k dispozici hotovost v české měně.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Projednání:
Ing. Neumann - souhlasí s tím, pouze se chtěl zeptat, jestli máme na úřadě platební terminály? Jinde je to už běžná
služba. MST - nemáme. OF - podal informaci z jednání s Ing. Michalíčkovou (KB). Pokud to na pokladnách zavedeme,
snížíme příjmy města o stržené poplatky. Je ale možné začít jednat o druhém terminálu. Ing. Maur - by navrhoval
jednat o obou terminálech najednou a ne o každém zvlášť. Mohlo by to přinést i nižší procento. Po další diskusi bylo
radními odsouhlaseno usnesení ve znění: "RM ukládá MST ve spolupráci s OF jednat o možnosti a podmínkách
využití 2 platebních terminálů Komerční bankou, a.s."
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13512/15,
(uložen úkol číslo 19807).
RM ukládá MST ve spolupráci s OF jednat o možnosti a podmínkách využití 2 platebních terminálů s Komerční bankou, a.s.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.3 Dotace 2015 - posouzení žádostí
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/3 - Flash Příloha: RM 319 - 6/3 - Flash
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky se souhrnem žadatelů s
tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou
zpracovány do souhrnné tabulky (konečná verze přílohy č. RM 319 - 6/3) a předloženy přímo na jednání RM 319.
Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového
daru.
K rozhodnutí:
Schválení dotací (darů) z rozpočtu města žadatelům a případné doporučení ZM schválit ty dotace, které budou vyšší
než 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak RM následně informuje
ZM. Do jarního kola poskytování dotací byly doručeny žádosti dle přílohy č. RM 319 - 6/3. Celková částka k možnému
čerpání činí 500 tis. Kč a dále částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě (cyklobusy - žádost bude na podzim,
festival veselohry, stacionář Nona, Centrum Najáda). Konečná částka poskytnutých příspěvků bude stanovena s
využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě
předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč musí být ZM také schváleny. Žádosti MAS Pohoda
Venkova mohou být pokryty z finančního daru, který ZM schválilo usnesením č. ZM 106-7242/15.
Vysvětlení:
Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Projednání:
OF se omlouvá - u bodu 2 je požadovaná částka správně 58.491 Kč. RM postupně pojednala položky, u kterých
nebyla dosažena shoda většiny radních v předběžném hlasování. Příležitost k podání ruky - OF podal vysvětlení jedná se o organizaci, která je pronájmu v Domě zdraví. První řešení o.s. - paní Petruželková a ST se přiklánějí
navýšit jim částku - dělají pěkné závody. Akademické týdny - Ing. Maur - v porovnání s festivalem veselohry je tato
akce nedoceněná - jezdí sem špičky - filozofové, politici, vědci apod. Ing. Prouza a Ing. Neumann s navýšením nemají
problém. Obec Černčice - vydání publikace - Ing. Maurovi to trochu připadá nesystémové, raději by to viděl jako
součást edičního plánu knihovny. Ing. Prouza - vysvětlil tím, že obec Černčice měla větší šance na získání dotace od
kraje. Český videosalon - jedná se o Krajské kolo soutěže neprofesionálních filmařů. ST byl překvapen úrovní akce.
OF - celkem je tedy částka dodatečně zahrnutá do tabulky 172 tis. Kč. Celkem tedy bylo rozděleno 490,5 tis. Kč. O
konečné tabulce pak bylo hlasováno jako o celku.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13513/15,
(uložen úkol číslo 19808).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a
zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3
takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen "NM") 5 tis. Kč, Konfederace politických vězňů,
pobočka Náchod 3 tis. Kč, Český svaz včelařů o.s., základní organizace NM 2 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 2
tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK Nové Město nad Metují 13 tis. Kč, ZO českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč,
Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Spy 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Krčín 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 3 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM
15 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 2,5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Centrum sociální pomoci
a služeb o. p. s. Hradec Králové 15 tis. Kč, Laxus, o. s. Nymburk 10 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad
Labem 15 tis. Kč, Společné cesty o.s. Náchod 5 tis. Kč, Péče o duševní zdraví - region Pardubice 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3 takto: Sportovní klub Nové Město nad Metují 20 tis.
Kč, TJ Sokol Krčín NM 10 tis. Kč, Městský fotbalový klub NM 20 tis. Kč, TJ Sokol NM 5 tis. Kč, Příležitost k podání ruky o.s,
NM 10 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis. Kč, o.s. První řešení NM 3 tis. Kč, Městský klub
NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 30 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM 4 tis. Kč, Obec Černčice (publikace)
20 tis. Kč, SAVAGE COMPANY s.r.o. Náchod 5 tis. Kč, Zámek rodiny Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad Metují 9 tis. Kč,
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit 2 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč. RM pověřuje ST
podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 315-13303/15.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové
organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v
sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3 takto: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „ÚTA“ NM 30
tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. s. NM 40 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové
15 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 20 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 1 141 tis. Kč
(300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 90 tis. Kč, NONA - společnost
zdravotně postižených, o. s. NM (provoz) 660 tis. Kč, NONA - společnost zdravotně postižených, o. s. NM (sociální
rehabilitace) 15 tis. Kč.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.4 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/4 - Flash Příloha: RM 319 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 319 - 6/4.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého, nefunkčního a neopravitelného majetku.
Vysvětlení:
Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Projednání:
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13514/15,
(uložen úkol číslo 19809).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci Domu zdraví a MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 319 6/4.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/5 - Flash Příloha: RM 319 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Nařízením vlády č. 52/2015 došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, s účinností ode dne 01.04.2015. Novela umožňuje zvýšit odměny za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva o 3,5 %. RM je předkládáno k posouzení navýšení odměn neuvolněným
zastupitelům o 3,5 % v příloze č. RM 319 - bod 6/5.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí, případně k rozhodnutí, zda bude doporučeno ZM schvalovat nějaké navýšení.
Odůvodnění:
Jedná se o zanedbatelný nárůst a k navýšení odměn došlo již na podzim 2014.
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Na dotaz radního Ing. Prouza podal bližší komentář TAJ - jedná se o nové nařízení vlády a my jsme povinni ZM
seznámit.
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13515/15,
(uložen úkol číslo 19810).
RM vzala na vědomí informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění, a doporučuje ZM ponechat odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve stávající výši.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.6 Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u KB
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/6 - Flash Příloha: RM 319 - 6/6 - Flash
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu a dalších účtů s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969. Na základě těchto dodatků budou městu sníženy poplatky
za vedení účtů, zasílání výpisů a za bankovní položky. Dodatek "Individuální ceny za položky" je vzorový a obdobný
bude uzavřen i k dalším účtům u KB.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatky ke smlouvám.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Projednání:
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13516/15,
(uložen úkol číslo 19811).
RM schvaluje Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 č. p. 969 ve znění přílohy č. RM 319 - 6/6 a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Odměna - pí Věra Řeháková - oddávání
Zdroj. dokum.: RM 319 - 6/7 - Flash Příloha: RM 319 - 6/7 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. ZM 104-7198/14 byla mimo jiné schválena odměna neuvolněným členům ZM. Všem členům komise
SPOZ, kteří jsou pověřenými členy ZM k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, byla schválena
odměna ve výši 200 Kč. RM je navrhováno, aby doporučila ZM schválit zvýšení odměny paní Věře Řehákové o 400
Kč ode 01.05.2015. Tímto by se její odměna za činnost v komisi SPOZ zvýšila na částku 600 Kč měsíčně. V
současném volebním období je předpokládáno, že paní Věra Řeháková bude přijímat prohlášení snoubenců o vstupu
do manželství ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Maximální možná částka za činnost v komisi je stanovena
na 1.159 Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit zvýšení odměny zastupitelce města paní Věře Řehákové.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Paní Petruželková - dotaz, proč je navrhována zrovna paní Řeháková a ne někdo jiný? TAJ - paní Řeháková chodí z
oddávajících na obřady nejčastěji.
K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13517/15,
(uložen úkol číslo 19812).
RM doporučuje ZM schválit zvýšení odměny paní Věře Řehákové o 400 Kč s platností ode dne 01.05.2015. Tímto by se
odměna za činnost v komisi SPOZ zvýšila na částku 600 Kč.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

STIS

Stránka 49 z 57

Tisk: 17.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 319 - 13.4.2015

Různé

18:15

7.1 ZM 107 (5) - program
Identifikace:
Dne 23.04.2015 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 5. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 107 (5): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 319- 13518/15,
(uložen úkol číslo 19813).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 107 (5): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/2 - Flash Příloha: RM 319 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., pořádá dne 18.06.2015 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu.
Vzhledem k předchozím rozhodnutím ZM a platné legislativě je nutné pověřit zvoleného zástupce města, kterým je
ST, k hlasování o jednotlivých bodech předloženého programu - viz příloha č. RM 319 - 7/2. Program byl v souladu s
platnými stanovami společnosti projednán a schválen představenstvem společnosti.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM pověřit ST kladným hlasováním ve všech bodech pořadu jednání řádné Valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Odůvodnění:
Zástupce města v představenstvu společnosti doporučuje pověřit ST kladným hlasováním k předloženým bodům.
Vysvětlení:
Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
Projednání:
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 319- 13519/15,
(uložen úkol číslo 19814).
RM doporučuje ZM pověřit ST kladným hlasováním ve všech bodech pořadu jednání řádné Valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., která je svolána na 18.06.2015.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.3 Výroční zpráva Místní akční skupiny POHODA venkova
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/3 - Flash Příloha: RM 319 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Předseda Místní akční skupiny POHODA venkova, z.z., p. Luboš Řehák, předkládá RM na vědomí výroční zprávu vč.
příloh - viz příloha č. RM 319 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2014 vč. příloh.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 319- 13520/15
RM bere na vědomí Výroční zprávu Místní akční skupiny POHODA venkova za rok 2014 vč. příloh ve znění přílohy č. RM
319 - 7/3.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis OV Vrchoviny č. 1/2015 ze dne 10.03.2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/4 - Flash Příloha: RM 319 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Zápis OV Vrchoviny č. 1/2015 ze dne 10.03.2015 - viz příloha č. RM 319 - 7/4. Dílčí úkoly jsou odborným útvarům
zadávány prostřednictvím PVO.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Ing. Neumann - zrcadla - již po několikáté to mají v zápise. Reagoval TAJ - prověřujeme vše prostřednictvím úkolů z
PVO - přesnou informaci zašleme radním (zastupitelům) prostřednictvím e-mailu.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 319- 13521/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 1/2015 ze dne 10.03.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým
odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 319 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/5 - Flash Příloha: RM 319 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, je nutné upravit vzorovou smlouvu o poskytnutí VFP - nově veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vč. žádosti o dotaci. RM
schvaluje dotace do výše 50.000 Kč, dotace nad 50.000 Kč schvaluje ZM.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (do 50.000 Kč) vč. žádosti o dotaci. Doporučit ZM
schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (nad 50.000 Kč).
Odůvodnění:
Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a návrh vzorové žádosti o dotaci byl
vypracován ve spolupráci s PRAV.
Vysvětlení:
Petr Hable starosta Město
Projednání:
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 319- 13522/15,
(uložen úkol číslo 19815).
RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (do 50.000 Kč) vč. žádosti o dotaci ve znění přílohy č. RM
319 - 7/5. RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (nad 50.000 Kč) ve znění přílohy č.
RM 319 - 7/5.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis z 22. jednání partnerského výboru ze dne 23.03.2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/6 - Flash Příloha: RM 319 - 7/6 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 22. jednání partnerského výboru ze dne 23.03.2015 - viz příloha č. RM 319 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
Projednání:
Paní Petruželková vznesla dotaz, proč je delegace z partnerského města Hilden ubytována mimo Nové Město nad
Metují? MST - podal vysvětlující komentář - v daný termín se v Novém Městě nad Metují nenašlo ubytování pro tolik
osob, aby byly pohromadě a každý měl svůj samostatný pokoj, na který jsou zvyklí. Z tohoto důvodu bude delegace
ubytována v Jakubově Novém Dvoře (Volovka), kde se jim určitě bude líbit.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 319- 13523/15
RM bere na vědomí zápis z 22. jednání partnerského výboru ze dne 23.03.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 7/6.
RM 319 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.7 O2 - Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/7 - Flash Příloha: RM 319 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Na základě e-aukce, která se uskutečnila v roce 2013, máme se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336 podepsanou rámcovou smlouvu na
provoz mobilních hlasových a datových služeb. Na základě e-aukce se podařilo zajistit takové ceny, které odpovídají
výsledku soutěže mnohem většího zákazníka než je město Nové Město nad Metují, vč. všech organizací města. I po
uplynutí původně sjednané doby trvání rámcové smlouvy je zřejmé, že se podařilo získat jedinečnou cenovou nabídku
i díky měnícím se náladám na trhu. Z tohoto důvodu je pro město výhodné jednat o prodloužení smlouvy na další
období, což řeší uvedený Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587. Text dodatku byl odsouhlasen
právničkou města.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587.
Odůvodnění:
Prodloužení trvání současně platné smlouvy je pro město ekonomicky výhodné.
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 319- 13524/15,
(uložen úkol číslo 19816).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo VS / 474587 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou O2 Czech
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve znění přílohy
č. RM 319 - 7/7 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Smlouva o zajištění zpracování dřevní hmoty
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/8 - Flash Příloha: RM 319 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Smlouva o zajištění zpracování dřevní hmoty uzavíraná mězi městem Nové Město nad Metují a společností Biomasa
Novotný s.r.o.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Větve stromů, a nepotřebný dřevní odpad z činnosti TS jsou naváženy do kasáren na pozemek p. č.
658/48 k.ú. Nové Město nad Metují. Část dřevní hmoty tam naváží i občané města. Do roku 2010 TS větve pálily, v
roce 2011 a 2012 větve štěpkovala firma Jaro Česká Skalice, štěpky TS zůstávaly a za práci město firmě platilo, v
roce 2013 a 2014 štěpkování zajišťoval p. Krása bezúplatně a štěpky si odvážel. Nyní firma Biomasa Novotný s.r.o.
navrhuje, že větve zpracuje, hmotu si odveze a za 1 m3 štěpků zaplatí 100 Kč. TS doporučuje, je to pro město
výhodné. TS štěpky nevyužijí, vlastní kompost již nejde rozšiřovat. Předpokládané množství štěpků za rok je cca 80
m3, tedy příjem pro město 8.000 Kč.
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 319- 13525/15
RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpracování dřevní hmoty uzavíranou mezi městem a společností Biomasa Novotný s.r.o.
ve znění přílohy č. RM 319 - 7/8.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 18.11.2014
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/9 - Flash Příloha: RM 319 - 7/9 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dodatek, který blíže specifikuje jednotlivé objekty, kde je prováděn úklid, ostatní ustanovení zůstávají beze
změny.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 1 a pověřit ST podpisem dodatku.
Odůvodnění:
Formální doplnění údajů.
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 319- 13526/15
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací s firmou FORCORP GROUP spol. s.r.o., IČO:
27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc - Holice ve znění přílohy č. RM 319 - 7/9 a pověřuje ST podpisem
dodatku.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup komunální techniky, rider pro sečení
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/10
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že se otevírání obálek uskuteční dne 13.04.2015 v 11:00 hodin, výsledek hodnotící komise bude
předán přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
Radní dostali přímo na jednání RM k nahlédnutí protokol o posouzení a hodnocení nabídek, kupní smlouvu a další
přílohy z dnešního VŘ na rider pro TS. Mgr. Černý - divil se tomu, že když už si TS kupují takový stroj, proč si už
zrovna nekoupí vč. kabinky, která by mj. chránila lépe i zdraví daného zaměstnance, který bude stroj používat - sedí
se na tom dlouho, je to hlučné, prach atd. - dle jeho názoru je to "očistec". Bylo vysvětleno, že pro tento druh zařízení
je stroj s kabinkou nevhodný.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 319- 13527/15,
(uložen úkol číslo 19817).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na nákup komunální
techniky - rideru na sečení nabídku č. 2 od firmy Milan Roušavý, IČO: 11072644, Lipovka 118, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
za nabídkovou cenu 189.256 Kč bez DPH, DPH 21% 39.744 Kč, celkem 229.000 Kč vč. DPH, v případě neuzavření smlouvy
s vítězným uchazečem bude stanoveno pořadí na 2. místě, a to nabídka č. 1 od firmy NEVAP s.r.o., Čánka 58, 517 73
Opočno, IČO: 27463761, za nabídkovou cenu 199.628 Kč bez DPH 21% 41.922 Kč, celkem 241.550 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy v rozsahu zdrojového dokumentu č. RM 319 - 7/10.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.11 Žádost o vyjádření k zařazení sociální rehabilitace Aspekt do sítě sociálních služeb
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/11 - Flash Příloha: RM 319 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Aspekt žádá o registraci sociální služby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a o zařazení do sítě sociálních
služeb Královéhradeckého kraje. Za tímto účelem potřebuje vyjádření k podpoře služby na Novoměstsku.
K rozhodnutí:
1/ Vyjádřením podpořit zařazení sociální rehabilitace Aspekt do sítě sociálních služeb, 2/ pro rok 2015 (po příp.
registraci - ve 2. kole) podpořit novou službu částkou na provoz ve výši 10.000 Kč.
Odůvodnění:
Aspekt jako služba zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením funguje 5 let. Za tuto dobu pracovala se 14
občany Novoměstska. Nyní většinou spolupracují jako doplňková služba pro zavedené sociální služby tak, aby
pomáhali začlenit zdravotně znevýhodněné v nepříznivé sociální situaci na otevřený trh práce a nedocházelo k
„zakonzervování“ klientů v sociálních službách. Dnes však již neřeší pouze zaměstnanost, ale vedou k samostatnosti,
nacvičují dovedností k nalezení zaměstnání na otevřeném trhu práce, využívají spolupráce s psychology, právníky
apod. Spolupracují se službami Péče o duševní zdraví, Sdružení zdravotně postižených, Barevné domky Hajnice,
Domov na Stříbrném vrchu, Domov Dědina, Pferda a podobně. Dne 08.04.2015 na Městském úřadě proběhla
společná schůzka ředitelů Nony, Péče o duševní zdraví, Klubu Mandl, vedoucí odboru sociálních věcí Městského
úřadu v Novém Městě nad Metují a předsedkyně z Aspektu a byla projednána dosavadní a další spolupráce v případě
úspěšného zaregistrování této nové sociální služby. Zúčastněné služby chápou tuto službu jako potřebnou a
dosavadní spolupráci hodnotí velmi kladně. Mgr. Sedláčková z Aspektu uvádí, že by jako doposud chtěli využívat
financování vícezdrojové a to především z evropských fondů. Služba bude poskytována v okresech Náchod a
Rychnov nad Kněžnou. Odbor sociálních věcí doporučuje RM vyjádřit podporu Aspektu pro zařazení do sítě
sociálních služeb a přislíbit podporu zaregistrované službě na provoz pro II. pololetí roku 2015 ve výši 10.000 Kč.
Vysvětlení:
Petr Hable starosta Město
Projednání:
Radní se zajímali o výsledky činnosti této instituce a po diskusi se shodli, že nyní jsou schopni podpořit udělení
registrace, tj. zařazení této služby do sítě sociálních služeb. Teprve po udělení registrace bude možné jednat a
rozhodovat o nějaké finanční podpoře ze strany města.
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 319- 13528/15
RM podporuje zařazení služby sociální rehabilitace Aspekt do sítě sociálních služeb a doporučuje udělení příslušné
registrace.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Odpověď na žádost p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany Vanické
a Ing. Václava Zilvara ze dne 23.03.2015
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/12 - Flash Příloha: RM 319 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 318-13463/15 ze dne 30.03.2015 ve znění: "RM projednala dopis žadatelů: p. Miroslava
Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany Vanické a Ing. Václava Zilvara, ze dne 23.03.2015, o
transparentní zveřejňování všech informací o referendu a dalších souvisejících záležitostech. RM ukládá ST připravit
ve spolupráci s odbornými útvary odpověď ST na tento dopis, který bude předložen ke schválení na příštím zasedání
RM a bude zároveň pak dán na vědomí ZM. RM ukládá TAJ zařadit tento bod do jednání ZM, které proběhne dne
23.04.2015." RM je předkládán návrh písemné odpovědi žadatelům - viz příloha č. RM 319 - 7/12. Kromě zpracování
odpovědi byl na web umístěn rozsudek Nejvyššího správního soudu s krátkým komentářem.
K rozhodnutí:
Projednat + schválit návrh písemné odpovědi + postoupit dopis do programu jednání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Petr Hable starosta Město
Projednání:
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 319- 13529/15,
(uložen úkol číslo 19818).
RM schvaluje písemnou odpověď pro žadatele: p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany
Vanické a Ing. Václava Zilvara, ze dne 23.03.2015, ve věci transparentního zveřejňování všech informací o referendu a
dalších souvisejících záležitostech. RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopisy ve znění přílohy č. RM 319 - 7/12.
RM 319 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.13 Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2012
Zdroj. dokum.: RM 319 - 7/13 - Flash Příloha: RM 319 - 7/13 - Flash
Identifikace:
Pan Jiří Hladík předkládá RM ke schválení "Koncept kroniky Města Nové Město nad Metují za rok 2012" - viz příloha
č. RM 319 - 7/13.
K rozhodnutí:
Ne/schválit "Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2012".
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Projednání:
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 319- 13530/15
RM schvaluje Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2012 ve znění přílohy č. RM 319 - 7/13 a bere na vědomí
všechny připomínky k tomuto konceptu. RM souhlasí s proplacením odměny ve smyslu uzavřené smlouvy, tzn. včetně
uplatnění příslušných sankčních ustanovení, které vyplývají ze smluvních lhůt.
RM 319 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Informace MST
Identifikace:
MST informoval o datu konání řádné Dozorčí rady společnosti Horní Labe, s. p., (tj. dne 14.04.2015) a o datu konání
její Valné hromady (tj. dne 17.04.2015).
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
Projednání:
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 319:

18:54

Příští porada bude: RM 320, 27.4.2015, 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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