Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 377
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 377 (ve volebním období 71. zasedání) ze dne: 14.8.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 377 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:06
místostarosta (Město)
13:00
15:06
radní (Rada města)
14:01
15:06
radní (Rada města)
13:00
15:06
radní (Rada města)
13:00
15:06
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:06
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:06
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:23
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
13:53
majetkoprávní)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:24
14:55
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 377 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 377
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 377 (ve volebním období 71. zasedání) ze dne: 14.8.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 377 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:06
místostarosta (Město)
13:00
15:06
radní (Rada města)
14:01
15:06
radní (Rada města)
13:00
15:06
radní (Rada města)
13:00
15:06
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:06
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:06
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:23
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
13:53
majetkoprávní)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:24
14:55
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 377 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 376) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 376 ze dne 31.7.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 377
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

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

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

14.8.2017

OMM Odbor majetku města,
14.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

Garant :

MST

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

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.
Splněno. Varianta trasy byla s vlastníky pozemků projednána. Byla podána žádost o dotaci na
zpracování PD. Probíhá 2. kolo VŘ na projektanta.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 368- 15801/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v pozemku Povodí Labe s. p.

22 176 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

14.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170083 s povinným,
Povodím Labe, s. p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, ve znění přílohy č. RM 368 - 2/6, v rozsahu dle geometrického plánu č. 846121/2016 o výměře 20 m2, za celkovou úhradu 1.000 Kč + DPH a na dobu neurčitou. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 369- 15874/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017

22 225 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

12.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM ukládá OMM podat podnět na OVRR na prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a
staveb v části jižního a západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM včetně případných
návrhů opatření.
Žádost o prodloužení termínu plnění. OVRR provedlo vizuální prohlídku zaústění dešťových
svodů z komunikace a konstatovalo, že převážně všechny dešťové svody jsou zaústěny do
lapače střešních splavenin, které jsou historicky svedeny do kanalizačního řádu. K tomuto byl
stavební úřad vyzván k doplnění u údaj, které svody byly kontrolovány. Dle fotodokumentace je
patrné, že byly kontrolovány pouze svody v prostoru ulic Zadomí, nikoliv v prostoru soukromých
objektů. Vedoucí OVRR předal ORM kontakt na odborníka geologie ohl. možnosti zpracování
posouzení stavu u domu č. p. 1247 ohl. prověření zatékání do hradební zdi. Zadáno zpracování
cenové nabídky na uvedené posouzení.

Závěr: schválen nový termín: 12.10.2017 z důvodu: Zadáno zpracování cenové nabídky.

STIS
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RM 373- 16035/17

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt "Cykloregion Vlastimila Moravce"

22 352 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

Garant :

14.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci z programu Královéhradeckého kraje
„Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, číslo
17RRD05 na projekt „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka“ a projekt
„Cykloregion Vlastimila Moravce - lesem Obora“. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem
žádostí. Dále RM schvaluje zahájení výběru zhotovitele příslušné projektové dokumentace a
zadání zpracování projektové dokumentace následně po podání žádosti o dotaci.
Splněno. Žádost byla podána na zpracování PD. Probíhá 2. kolo VŘ na projektanta.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 375- 16143/17

Věc : Pronájem části pozemku u RD ve Vrchovinách

22 429 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

Garant :

25.9.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se
zájemcem p. J. H., za účelem zahrady, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, a to
ode dne 01.08.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu části pozemku.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 25.9.2017 z důvodu: Žadatel předloženou smlouvu nepodepsal, čekáme
na jeho písemné vyjádření.
RM 375- 16146/17

Věc : Směna pozemku v ul. Železova louka

22 432 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

Garant :

14.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.8.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na směnu pozemků, která by umožnila vypořádat
pozemky pod komunikací p. p. č. 226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín a mimo komunikaci p. p. č.
223/4 v k. ú. Krčín a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města směnit pozemky v ul.
Železova louka před domem č. p. 68.
Splněno. Návrh zveřejnění na podkladě geometrického plánu připraven do RM 377.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 4 z 25

Tisk: 21.8.2017

RM 375- 16150/17

Věc : VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“/2

22 436 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2 firmě
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, za
nabídkovou cenu 3.848.491,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení §
2219 - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší o 1 mil. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6171 - místní správa (nové vozidlo) ve výši 295 tis. Kč, § 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň (dovybavení TS) ve výši 125 tis. Kč, § 3722 - sběr a svoz
komunálních odpadů (kamerový systém sběrného dvora - kompenzace za výdaje r. 2016) ve výši
50 tis. Kč, § 3631 - energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní
ve výši 200 tis. Kč, § 2321 Kanalizace v ul. Železova louka - PD ve výši 50 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Komenského, chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Malecí, WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 Koncepce řešení zahrad u
ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského ve výši 25 tis. Kč, § 3113 ZŠ Malecí - venkovní
přírodovědná učebna s bezbariérovou úpravou vstupu ve výši 57 tis. Kč, § 3322 Program
regenerace - městské opevnění JV III. etapa ve výši 100 tis. Kč, § 2143 Novoměstská naučná
stezka - odpočinková místa ve výši 68 tis. Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČO: 25253361, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Stavební úřad vydal Rozhodnutí o umístění stavby a
stavební povolení na akci "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a
cyklisty, Nové Město nad Metují". K tomuto rozhodnutí se 2 účastníci odvolali ke KÚ KHK. Z
tohoto důvodu uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci a proto nebyla uzavřena smlouva o dílo.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení
nenabylo právní moci.
RM 375- 16155/17

Věc : Smlouva o převodu a převzetí investorství

22 441 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., a městem Nové Město nad Metují na realizaci akce „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131,
127, 129 a 29, Vrchoviny“, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - smlouva odeslána k podpisu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
smlouva byla odeslána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Závěr: schválen nový termín: 28.8.2017 z důvodu: Smlouva odeslána na VAK a.s., čeká se na
navrácení.
RM 375- 16157/17

Věc : Stojany na reklamní bannery před Kino 70

22 443 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

18.8.2017

Garant :

ST

TS Technické služby, OMM Odbor majetku města - Nositel: PozL
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním odnímatelných reklamních bannerů na pozemku města Nové Město
nad Metují před Kinem 70 ve znění přílohy č. RM 375 - 3/11. Dále RM ukládá TS zabetonovat
patky do země dle rozměru stojanu pro reklamní banner.
Žádost o prodloužení termínu plnění. K zemnímu kabelovému vedení ČEZ(u) nelze provádět
výkopové práce a umístit poutače v původně určeném místě. Po schůzce s ředitelem MK, panem
Bc. Krákorou, bylo domluveno, že se zabetonují pouze 4 ks rámů, místo původně zamýšlených 6
ks. Vzhledem k tomu, že došlo ke zdržení z důvodu vytyčení sítí v daném prostoru, žádám RM o
schválení nového termínu provedení prací, a to do dne 18.08.2017.

Závěr: schválen nový termín: 18.8.2017 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".

STIS
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RM 375- 16158/17

Věc : Smlouva o výpůjčce na stavební úpravy chodníku v ul. Johnova

22 444 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

14.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

9.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a Správou
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16192/17

Věc : Novostavba skladovací haly papíru společnosti Bauch, Navrátil s.r.o.

22 469 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

14.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM souhlasí se stavbou „Skladovací hala papíru“ Nové Město nad Metují, Pod Vinicemi
č.p.1046“ na pozemcích st. p. č. 59/2, 59/4, 59/5, 59/20 p. p. č. 2360 dle KN v k. ú. Nové Město
nad Metují za podmínky, že povrchová úprava střechy bude provedena v odstínu barvy šedé
matné. Barevné provedení bude před realizací odsouhlaseno za účasti zástupců města Nové
Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje, státní památkové péče a NPÚ
Josefov. RM ukládá OMM zastupovat město jako účastníka řízení při stavebním řízení, a to v
duchu podmínek daných tímto usnesením.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16193/17

Věc : Smlouva o výpůjčce p. p. č. 2052/1 pro akci Terminál Rychta

22 470 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

11.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na p. p. č. 2052/1 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi městem
a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, ve znění přílohy č. RM 376 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Dojde k podepsání smlouvy do termínu podání
žádosti o dotaci na akci terminál RYCHTA.

Věc : Dodatek č. 1 k SoD Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova náměstí,
ul. Na Zadomí 3. část
Termín : 14.8.2017
Garant :
22 472 Vznik úkolu: 31.7.2017
ST

RM 376- 16195/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Městské opevnění. Hradby v jihovýchodní
části Husova náměstí, ul. Na Zadomí, Nové Město nad Metují - 3. část“ na částku 23.585 Kč vč.
DPH mezi městem Nové Město nad Metují a p. Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod,
IČO: 04064739. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 1 ve znění přílohy č. RM 376 - 3/8.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 21.8.2017

RM 376- 16204/17

Věc : Parkovací zálivy a chodník v ul. Havlíčkova - objednávka projekčních prací

22 479 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

Garant :

14.8.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s objednáním zpracování PD - chodník v podjezdu, parkovací záliv v ul. Havlíčkova
u firmy ADVISIA s.r.o., Pernerova 639/31a, Praha 8, za nabídkovou cenu 36.300 Kč vč. DPH.
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením - navýšením položky § 2219 „Parkoviště v ul. Havlíčkova PD“ o 37 tis. Kč přesunem z položky § 2143 „Novoměstská naučná stezka - odpočinková města“.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16206/17

Věc : Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

22 481 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

14.8.2017

Int: OSN/606

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.8.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017
do dne 30.06.2017 ve znění přílohy č. RM 376 - 4/2.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 376- 16207/17

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne
30.06.2017

22 482 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

14.8.2017

Int: OSN/607

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.8.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017
do dne 30.06.2017 ve znění přílohy č. RM 376 - 4/3.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16208/17

Věc : Odstoupení od smlouvy - p. Petr Vacek

22 483 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

14.8.2017

Int: OSN/608

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

10.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s odstoupením jednoho z nájemců areálu LDT Pavlátova louka p. Petra Vacka, Na
Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 44502516, od smlouvy o nájmu nebytových prostor,
pozemků a movitých věcí ze dne 12.03.2004.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16209/17

Věc : Odkoupení kuchyňské linky - T. G. Masaryka 44, - pí S.

22 484 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

14.8.2017

Int: OSN/609

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
14.8.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.8.2017 Plnění:

RM souhlasí s odkoupením kuchyňské linky od pí J. S., která ukončila nájem bytové jednotky č.
3 v objektu bytového domu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, za cenu 2.000 Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 21.8.2017

RM 376- 16219/17

Věc : Centrum prevence Mandl - dodatek ke smlouvě zajištění sociální služby v rámci IP
Služby IV

22 490 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
14.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.8.2017 Plnění:

14.8.2017

Garant :

ST

- Nositel: Dv
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. ES07052 o zajištění sociální služby, ve znění přílohy
č. RM 376 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Žádost majitele zámku Nové Město nad Metují o souhlas s vyhotovením doporučení
do programu PZAD 2018
Termín : 14.8.2017
Garant :
22 493 Vznik úkolu: 31.7.2017
ST

RM 376- 16225/17

OSU Odbor správy úřadu,
14.8.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
10.8.2017 Plnění:

- Nositel: KavD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí a doporučuje zařadit žadatele, majitele zámku Nové Město nad Metují, p. Josepha
Michaela Bartone Dobenina, do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2018.
Splněno - záležitost byla projednána RM 376, tj. dne 31.07.2017, a žadateli byl ve znění přijatého
usnesení č. RM 376-16225/17 odeslán dopis.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 377 - 14.8.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 377 - 14.8.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání - Klosova ulice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/1 - Flash Příloha: RM 377 - 2/1 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2240 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha a část pozemku p. p. č. 2241 o výměře 19
m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM č. 375-16144/17 ze dne 03.07.2017 byl
ode dne 14.07.2017 do dne 01.08.2017 zveřejněn záměr města poskytnout části pozemků jako výpůjčku za účelem
vybudování a užívání jednoho parkovacího stání dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního
povolení. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 19.07.2017 doručeno souhlasné vyjádření žadatelky a dále 5 vyjádření z
domu č. p. 490. Přílohy č. RM 377 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků po ukončení zveřejnění.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky zveřejněn na základě vyjádření odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 375. Pozemek se
nachází ve dvoře za bytovými domy č. p. 489-493 a nachází se zde již 1 parkovací stání obyvatele sousedního domu,
zbudované ze zámkové dlažby v roce 2011 na základě smlouvy o výpůjčce a příslušného povolení stavebního úřadu.
(V roce 2011, dle sdělení předsedy SVJ BD č. p. 489-490, nebyl problém s parkováním u jejich domu, do této doby
ani nikdo z obyvatel BD o výpůjčku nepožádal.) Záměr výpůjčky byl zaslán na vědomí předsedům společenství
vlastníků obou domů, kteří je pro seznámení obyvatel vyvěsili ve vchodech. Vzhledem k zaslaným negativním
stanoviskům vlastníků bytů v č. p. 489-490 by bylo možné celé území ve vnitrobloku řešit koncepčně, jako 1. krok je
vhodné zadat ARCH zpracování studie a následně zjistit zájem obyvatel o vybudování parkovacích míst na náklady
zájemců. Jedná se o stejný postup jako v případě BD na sídlišti u Luštince. OMP doporučuje pro zvýšení zájmu o
budování parkovacích míst na vlastní náklady, umožnit zájemci, který zájem ke zveřejněnému záměru města projevil,
jedno stejné parkovací místo vybudovat, a to vedle parkovacího místa, které již povolené a schválené bylo.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
ST upozornil, že byl navštíven zástupci vlastníků bytů ze sousedního BD, kteří rovněž deklarovali zájem o vybudování
parkovacích stání. Po diskusi se radní shodli v tom, že v této chvíli tedy nelze řešit uzavření smlouvy na jedno
parkovací místo, ale je třeba prověřit možnost komplexního řešení v dané lokalitě, a to vč. prověření zájmu dalších
osob (zde bydlících) o vybudování parkovacího místa na vlastní náklady. Návrh předložit RM k posouzení.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 377- 16227/17,
(uložen úkol číslo 22494).
RM ukládá OMM před uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2204 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní
plocha a části p. p. č. 2241 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
se zájemcem pí A. K., za účelem vybudování a užívání 1 parkovacího místa dle projektové dokumentace a na základě
pravomocného stavebního povolení, dle podmínek uvedených v záměru města zveřejněném dle usnesení č. RM 37516144/17, na dobu určitou 20 let, ve znění přílohy č. RM 377 - 2/1, prověřit možnost umístění dalších parkovacích míst v
lokalitě. Tento návrh řešení pak předložit RM k posouzení.
RM 377 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

2.2 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání - U Luštince (BOD BYL PŘESUNUT DO RM
378)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/2 - Flash Příloha: RM 377 - 2/2 - Flash

Na základě dopisu o možnosti budování parkovacích míst na vlastní náklady u bytových domů na sídlišti u Luštince
podali zájemci žádosti. Pro realizaci parkovacího místa je třeba, aby zájemci uzavřeli s městem smlouvu o výpůjčce
pozemku pro stavbu. Přílohy č. RM 377 - 2/2.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru města a rozhodnout o variantě 1 nebo 2.
Odůvodnění:
Záměr je v souladu s požadavkem na zlepšení problematického parkování na sídlišti u Luštince. Varianta 2 vyžaduje
odstranění stromu, což bylo projednáno s TS a OŽP. Po odstranění stromu by bylo možné vybudovat o 2 parkovací
místa více a parkovací místa by lépe navazovala na sebe. Strom má poškozený kořenový systém a náhradní výsadbu
by bylo možné realizovat jinde.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP navrhla (po dohodě s odbornými útvary) doplnit do podmínek záměru výpůjček i povinnost pořízení GP
vybudovaného parkovacího stání. Dále bylo vysvětleno, že případná realizace závisí na odstranění staré sakury v
dané lokalitě (žádost by měla být podána v příští RM). Po delší diskusi a vzhledem k nejasnostem v PD předložené v
přílohách bylo rozhodnuto o přesunu rozhodnutí k tomuto bodu do příští RM.

2.3 Rybník Hradiště - pacht
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/3 - Flash Příloha: RM 377 - 2/3 - Flash

Pozemky o celkové výměře 11 716 m2, tvořící rybník Hradiště (vč. příslušenství), zveřejněny za účelem pachtu na
základě usnesení RM 375 ze dne 03.07.2017, a to ode dne 14.07.2017 do dne 01.08.2017. Ke zveřejněnému záměru
byla v daném termínu doručena jedna nabídka, která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy č. RM 377 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o pachtu po ukončení zveřejnění.
Odůvodnění:
Záměr pachtu byl zveřejněn v souladu s usnesením RM 375. V současné době je na užívání rybníku uzavřena
nájemní smlouva s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Nové Město nad Metují. Rybník je pronajatý k
rybářským účelům ode dne 20.04.1993, a to na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní dobou, smlouvu lze ukončit
dohodou nebo výpovědí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP na jednání RM otevřela 1 doručenou obálku s nabídkou: MO ČRS Nové Město nad Metují, z.s.,
nabízející částku ve výši 10.000 Kč za pachtovné a smlouvu na dobu neurčitou. Nabídka bude do příloh zařazena
dodatečně. Návazně byl diskutován stav rybníka a povinnosti pachtýře dané ve smlouvě, která bude zpracována a
předložena ke schválení na další RM. Ing. Maur upozornil na část smrku, která po jeho vyvrácení zůstala v rybníce.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 377- 16228/17,
(uložen úkol číslo 22495).
RM schvaluje propachtování pozemků tvořících rybník Hradiště: p. p. č. 972 o výměře 3 486 m², druh pozemku vodní plocha;
p. p. č. 976 o výměře 3 935 m², druh pozemku vodní plocha; p. p. č. 977/2 o výměře 3 095 m², druh pozemku vodní plocha a
část p. p. č. 969/1 o výměře 1 200 m², druh pozemku ostatní plocha; v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV 10 001
u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují zájemci: Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace, sídlem: Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 135 85 894, za roční pachtovné ve výši
10.000 Kč a dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. RM ukládá OMM připravit návrh smlouvy o pachtu a se
stanovisky odborných útvarů návrh předložit RM ke schválení spolu s návrhem dohody o skončení nájmu.
RM 377 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene pro VO v ul. Kasárenská s KHK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/4 - Flash Příloha: RM 377 - 2/4 - Flash

Po dokončení stavby veřejného osvětlení v ul. Kasárenská předkládá KHK smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu města zřídit a provozovat stavbu veřejného osvětlení na částech
povinných pozemků p. p. č. 653/1 a p. p. č. 659/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vymezených GP č. 2095-263/2016 v
rozsahu 158 m v majetku KHK, svěřeného k hospodaření Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního
odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377, Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 377 - 2/4.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Předložená smlouva je v souladu požadavkem města zajistit stavbu veřejného osvětlení na části pozemků v majetku
KHK věcným břemenem. Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 31.600 Kč bez DPH byla stanovena podle
rozsahu věcného břemene 158 m a ceny ve výši 200 Kč za 1 m pozemku dotčeného věcným břemenem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 377- 16229/17,
(uložen úkol číslo 22496).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě na částech povinných pozemků p. p. č. 653/1
a p. p. č. 659/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, vymezených GP č. 2095-263/2016 v majetku Královéhradeckého kraje na
dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 38.236 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 377 - 2/4, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 377 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Prověření možnosti prodeje části pozemku p. p. č. 245/2 v k. ú. Krčín, ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/5 - Flash Příloha: RM 377 - 2/5 - Flash

Ing. D. V. žádá o odkoupení části pozemku p. p. č. 245/2 o výměře cca 40 m², druh pozemku zahrada, v k. ú. Krčín,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem zajištění budoucího přístupu k
nemovitostem pozemkům p. p. č. 239 a p. p. č. 238/1 v k. ú. Krčín, které nyní vlastní jeho rodiče manželé J. a M. V.
Požadovaná část pozemku se nachází za autobusovou zastávkou na konci ul. Dobrušské ve směru z Krčína do Spů.
Přílohy č. RM 377 - 2/5.
K rozhodnutí:
1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru prodat část pozemku, 2/ doporučit ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze č. RM 377 - 2/5. OMM doporučuje po zvážení všech okolností vyčkat s
prodejem min. do doby konečného rozhodnutí o vedení přeložky silnice I/14.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
ST - osobně by se nebránil vyvěšení a prodeji + zdůvodnil. Po delší diskusi vedoucí OMP přečetla radním na jednání
RM text, který bude doplněn k tomuto bodu a který nebyl součástí pozvánky na jednání RM 377.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 377- 16230/17
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 245/2 o výměře cca 40 m², druh pozemku zahrada,
v k. ú. Krčín, zapsaného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují.
RM 377 Souhlasí.

STIS

Stránka 12 z 25

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

2.6 Směna pozemků v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/6 - Flash Příloha: RM 377 - 2/6 - Flash

Pro směnu částí pozemků p. p. č. 226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín ve vlastnictví manželů L., za část pozemku p. p.
č. 223/4 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města byl vyhotoven dle usnesení č. RM 375-16146/17 GP č. 857-61/2017. Z
pozemků manželů L. je GP oddělena pro směnu výměra 75 m2 a z pozemku města výměra 13 m2. Rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků je 62 m2, za který by město mělo dle předběžné dohody uhradit manželům L. 100 Kč/m2, tj.
celkem 6.200 Kč. Přílohy č. RM 377 - 2/6.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnit záměr města.
Odůvodnění:
Na pozemcích oddělených GP z pozemků manželů L. se nachází místní komunikace v ul. Železova louka a dle
projektu z dubna 2017 zde má být umístěna stavba splaškové kanalizace pro uvedenou ulici. Na GP oddělené části
pozemku města je předzahrádka domu manželů L. Směna pozemků je v zájmu obou stran. Ocenění pozemků pro
doplatek za větší výměru pozemků manželům L. bylo stanoveno dohodou a vychází z cen dle Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, kde je cena pozemků do 40 m2 pro místní komunikace
stanovena na 100 Kč/m2 pozemku, přičemž výměra pozemku, kterou bude město doplácet je o 22 m2 nad touto
hranici. Vyhotovení znaleckého posudku by nebylo hospodárné.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 377- 16231/17,
(uložen úkol číslo 22497).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit části pozemků p. p. č. 226/4, 224/1 a 223/12 v k. ú. Krčín o výměře 75 m², ve
vlastnictví manželů L., vedených na LV č. 3645 za část pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín o výměře 13 m², ve vlastnictví
města, vedeného na LV č. 10001, oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle návrhu v příloze č. RM 377 - 2/6.
RM 377 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

2.7 Návrh TS a OŽP ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 2/7 - Flash Příloha: RM 377 - 2/7 - Flash

Na základě šetření v terénu navrhují TS společně s OŽP pokácení níže uvedených stromů:
2 ks borovice na pozemku p. p. č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad Metují - hřiště Na Františku, 1 ks suchý strom, 1 ks
torzo;
1 ks topolu na pozemku p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - areál kasáren, torzo, došlo k pádu velkých
větví;
1 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suchý strom;
3 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suché stromy;
1 ks břízy na pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, poškozený kmen, jednostranně
zavětvená;
2 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 619/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suché stromy;
1 ks jabloně na pozemku p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, částečně proschlý stromů;
1 ks břízy dvojkmen na pozemku p. p. č. 640/7 v k. ú. Krčín - sídliště u Luštince, hrozí rozlomení stromu, usychající
vršky jednotlivých kmenů;
1 ks túje vícekmen na pozemku p. p. č. 743/3 v k. ú. Krčín - park u sokolovny, hniloba a napadení houbou, hrozí
rozpad stromu.
Situace se zákresy viz příloha č. RM 377 - 2/7.
K rozhodnutí:
Vydat souhlas vlastníka k povolení kácení stromů mimo les.
Odůvodnění:
Jedná se o suché, poškozené nebo dřevokaznými houbami a hnilobou napadené stromy.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 377- 16232/17,
(uložen úkol číslo 22498).
RM souhlasí s pokácením 2 ks borovice na pozemku p. p. č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad Metují - hřiště Na Františku, 1 ks
suchý strom, 1 ks torzo; 1 ks topolu na pozemku p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - areál kasáren, torzo, došlo k
pádu velkých větví; 1 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suchý strom; 3 ks jeřábu na
pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suché stromy; 1 ks břízy na pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú.
Nové Město nad Metují - Malecí, poškozený kmen, jednostranně zavětvená; 2 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 619/10 v k. ú.
Nové Město nad Metují - Malecí, suché stromy; 1 ks jabloně na pozemku p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové Město nad Metují Malecí, částečně proschlý stromů; 1 ks břízy dvojkmen na pozemku p. p. č. 640/7 v k. ú. Krčín - sídliště u Luštince, hrozí
rozlomení stromu, usychající vršky jednotlivých kmenů; 1 ks túje vícekmen na pozemku p. p. č. 743/3 v k. ú. Krčín - park u
sokolovny, hniloba a napadení houbou, hrozí rozpad stromu. RM ukládá TS realizovat v přiměřené míře a ve vhodných
lokalitách náhradní výsadbu za tyto dřeviny.
RM 377 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 377 - 14.8.2017

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 Srovnávací tabulka intenzity dopravy ve městě 2010 - 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 3/1 - Flash Příloha: RM 377 - 3/1 - Flash

V RM 376 čl. 3/16 byla předána informace a odkaz na zveřejněné celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR. Při jednání
tohoto bodu byl uložen OMM úkol zpracovat srovnávací tabulku sčítání dopravy, která je uvedena ve Strategickém
plánu města (Analytická část - „Profil města“), a to na str. 76. V příloze č. RM 377 - 3/1 přikládáme srovnávací tabulku
údajů ze Strategického plánu města a dat převzatých z ŘSD ČR.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí srovnávací údaje.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 377- 16233/17,
(uložen úkol číslo 22499).
RM bere na vědomí informace, které jsou uvedeny ve srovnávací tabulce intenzity dopravy ve městě v období 2010 - 2016,
ve znění přílohy č. RM 377 - 3/1.
RM 377 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Souhlas vlastníka pozemku k dopravnímu připojení na p. p. č. 1110, k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 3/2 - Flash Příloha: RM 377 - 3/2 - Flash

Pan L. M. podal žádost o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 1110, k. ú. Krčín, k připojení p. p. č. 461/12 (ostatní
plocha - manipulační plocha) sjezdem na místní pozemní komunikaci p. p. č. 1110. Žadatel jako důvod uvedl zajištění
vstupu k jeho pozemkům (p. p. č. 461/12, 461/7 a st. p. č. 484). Jako povrchovou úpravu navrhuje provedení ze štěrku.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s připojením p. p. č. 461/12 k místní pozemní komunikaci p. p. č. 1110. Ne/souhlasit s vydáním
podmínek uvedených ve vyjádření ORM.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze č. RM 377 - 3/2.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 377- 16234/17,
(uložen úkol číslo 22500).
RM souhlasí s připojením p. p. č. 461/12 k místní pozemní komunikaci p. p. č. 1110 a pověřuje OMM k vydání souhlasného
vyjádření s uvedením podmínek uvedených ve znění přílohy č. RM 377 - 3/2.
RM 377 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Souhlas vlastníka pozemku ke stavebním úpravám sjezdu na p. p. č. 642/10, ul. V Zahradách, k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 3/3 - Flash Příloha: RM 377 - 3/3 - Flash

Ing. S. R., CSc., podal žádost o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 645/40, k. ú. Krčín, ke stavebním úpravám
stávajícího sjezdu na svůj pozemek p. p. č. 642/10 (orná půda). Sjezd je přístupný z jednosměrné místní pozemní
komunikace ul. V Zahradách, na které je umožněn obousměrný provoz cyklistům, přes stávající veřejnou zeleň.
Žadatel navrhuje odstranit stávající betonový nájezd. Nový nájezd bude tvořen sklopením silničních obrubníků.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením stavebních úprav sjezdu na p. p. č. 645/40 dle podmínek uvedených ve vyjádření ORM.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze č. RM 377 - 3/3.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 377- 16235/17,
(uložen úkol číslo 22501).
RM souhlasí s provedením stavebních úprav sjezdu na p. p. č. 645/40 v k. ú. Krčín a pověřuje OMM k vydání souhlasu dle
podmínek uvedených ve vyjádření OMM ve znění přílohy č. RM 377 - 3/3.
RM 377 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

3.4 Žádost META Krčín a.s. o stanovisko města a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích
města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 3/4 - Flash Příloha: RM 377 - 3/4 - Flash

OMM obdržel žádost od META Krčín a.s., Nahořanská 268, 549 01 Nové Město nad Metují (p. Josef Rýdlo) o
stanovisko města a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města. Společnost připravuje záměr
"Revitalizace výrobního areálu bývalé cihelny v k.ú. Krčín" především jde o stavební úpravy a zateplení objektu. Město
žádají o souhlas s umístěním vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou a kanalizačního přípojky na pozemcích p. p.
č. 244/1, 244/2, 765/1 vše v k. ú. Krčín. Součástí žádosti je i sdělení podmínek, za nichž je možné uvedenou stavbu
provést.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním s umístěním vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou a kanalizačního přípojky na
pozemcích p. p. č. 244/1, 244/2, 765/1 vše v k. ú. Krčín. Ne/souhlasit s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu
inženýrských sítí.
Odůvodnění:
S p. Rýdlem a s projektantem p. Vondřejcem byla záležitost projednána. V rámci jednání bylo požadováno budoucí
napojení objektů č. p. 157-159 a vyjádření ŘSD ČR z důvodu případné kolize s plánovanou přeložkou I/14. Žadatel
projednal záměr se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., s ŘSD ČR a obdržel kladné stanovisko k
napojení a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky. Potrubí je navržené v parametrech budoucích řadů pro
případné napojení objektů č. p. 157-159. Podrobnosti viz příloha č. RM 377 - 3/4. Na základě projednání záměru se
stavebníkem souhlasíme s umístěním inženýrských sítí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 377- 16236/17,
(uložen úkol číslo 22502).
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek do pozemků p. p. č. 244/1, 244/2, 765/1 v k. ú. Krčín. RM schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou META Krčín a.s., Nahořanská 268, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 377 - 3/4, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 377 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Upozornění Ing. Neumanna na vodu ve sklepě fary na Husově náměstí
Identifikace:
Přímo na jednání RM, radní Ing. Petr Neumann upozornil na vodu, která se objevila po pátečním vydatném dešti, ve
spodním sklepě fary na Husově náměstí a požádal o řešení vzniklé situace.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

OMM - o vlhkosti ve sklepích fary se v minulosti mluvilo, ale o souvislé vrstvě vody ne. Bohužel, nemáme k dispozici
fotodokumentaci stavu sklepu před rekonstrukcí Husova náměstí. Dále zazněl dotaz na další etapu (opatření) k řešení
situace se zatékáním vody do soukromých objektů v MPR na Husově náměstí. OMM - etapa v tuto chvíli není v běhu
žádná, co se týká opravy silnice I/14 - tj. průtahu Husovým náměstím, tak dle vyjádření ŘSD ČR se z jejich strany
otevření povrchu komunikace a kontrola drenáží neplánuje.
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Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

3.6 Dotaz Ing. Maura, MBA, na vývoj chystané výstavby tělocvičny "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Přímo na jednání RM se Ing. Maur, MBA, dotázal vedoucího OMM na aktuální informace o vývoji schválené výstavby
tělocvičny "ZŠ Komenského".
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí OMM uvedl, že je vybrána agentura, která vybere zhotovitele stavby. Vzhledem k nedostatečným informacím
požádal Ing. Maur o zpracování písemné informace do příští RM.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 377- 16237/17,
(uložen úkol číslo 22503).
RM ukládá OMM zpracovat na jednání RM č. 378 písemné aktuální informace o vývoji chystané výstavby tělocvičny "ZŠ
Komenského".
RM 377 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Dotaz Ing. Maura, MBA, k situaci v areálu Pavlátova louka
Identifikace:
Přímo na jednání RM se Ing. Maur, MBA, dotázal na další postup v záležitostech provozování areálu na Pavlátově
louce, který je v majetku města a kde jeden z nájemců odstoupil od smlouvy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Na to navázala diskuse přítomných, která se týkala provozu areálu v budoucnu a případného návratu Akademických
týdnů zpět ze Sněžného do tohoto areálu. Zazněla informace ST o tom, že OSN připravuje tzv. "Provozní řád", který
by měl stanovit maximální kapacity a další parametry nezbytné ke stanovení podmínek konání akcí jako jsou AT. Dále
uvedl, že návštěva areálu je naplánována v rámci výjezdu radních na příštím, koncepčním jednání RM.

3.8 Ing. Prouza - podněty k budoucí rekonstrukci ulice Na Hradčanech a Rezeckého mostu
Identifikace:
Ing. Prouza vznesl podněty k plánovaným rekonstrukcím na rok 2018 - tj. k rekonstrukci ulice Na Hradčanech a
Rezeckého mostu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - upozornil na problematiku realizace celé investice, tj. nezbytnost etapizace rekonstrukce, nelze
najednou zavřít most i ulici Na Hradčanech, protože obyvatelé Rezecké ulice a části ulice Na Hradčanech by se
nedostali nijak od svých domů. Pokud by se zvažovaly nějaké mimořádné průjezdy přes Rezek a Vily, tak v
současnosti je cesta na Rezek zarostlá zelení a cesta lesním traverezem směrem k turistické základně KČT je ve
velice špatném stavu. Proto je třeba, aby zástupci města prosazovali etapizaci a aby byla provedena případná úprava
povrchu cesty od silnice na Rezek směrem k turistické základně KČT. Radní se shodli, že samotný areál Rezku je ve
značně zchátralém stavu, je zde vše zarostlé a pusté.
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Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 377 - 14.8.2017

Školství, kultura a sport

14:15

OSKS

4.1 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 4/1 - Flash Příloha: RM 377 - 4/1 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Znění vyhlášky bylo připravováno ve spolupráci s PRAV a bylo konzultováno s pracovníky MV ČR.
Obecně závazná vyhláška se vydává v souladu s § 178, odst. 2 písm. c) a §179 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Starostové obcí Přibyslav,
Sendraž, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí a Vršovka požádali o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy
(uvedené obce nezřizují mateřskou školu a dle školského zákona je taková obec povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání vytvořením společného školského obvodu mateřské školy). S výše uvedenými obcemi byly
uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, které schválila RM 369 dne 10.04.2017 a
zastupitelstva jednotlivých obcí. Na základě této vyhlášky budou do mateřských škol přednostně přijímány děti z
příslušného spádového obvodu, děti z jiných spádových obvodů budou přijímány pouze do naplnění kapacity školy. V
minulém školním roce byly uspokojeny všechny žádosti o přijetí do mateřské školy, vzhledem k demografickému
vývoji se dá předpokládat, že kapacita mateřských škol bude i v dalších letech dostačující. Obecně závaznou
vyhláškou není omezena možnost přihlášení dítěte do jakékoliv mateřské školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radních k důvodům vydání Vyhlášky uvedl vedoucí OŠKS: Oslovili jsme obce SO ORP Nové Město nad
Metují, všichni ST kromě obce Slavětín nad Metují požádali o vytvoření společného obvodu MŠ. Pro nás to v podstatě
může být přínosem, protože by se mohl zastavit pokles dětí v MŠ. OŠKS zpracoval výhled na několik dalších
následujících let, výsledek je dramatický. Školy se stále financují podle počtu dětí, MŠ začínají mít problémy s
financováním. Situace by se mohla změnit od roku 2019, kdy školství bude financováno jiným způsobem. Ing. Maur souvisí to i s tím, že mladí lidé nemají v malých městech práci apod., brzy to začne být velký problém se zásadními
dopady. Dále se zeptal, kdyby bylo zájemců hodně, jaká jsou kritéria pro přijetí dětí? OŠKS - na 1. místě je spádovost
a pak je věk.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 377- 16238/17,
(uložen úkol číslo 22504).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol
zřízených městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 377 - 4/1.
RM 377 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost o povolení akce na Husově náměstí - "Bartošky 2017"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 4/2 - Flash Příloha: RM 377 - 4/2 - Flash

Mazda MX-5 Klub Česká republika žádá RM o povolení krátkodobého zaparkování cca 15 aut po dobu max. 3 hodin
od 12:00 do 15:00 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově náměstí v rámci poznávací turistické akce
"Orlické hory a okolí", která se uskuteční v neděli 17.09.2017.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Mazda MX-5 Klub Česká republika.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: V neděli 17.09.2017 se na Husově náměstí uskuteční zahájení 39. Festivalu české filmové a
televizní komedie. Pořadatelům parkování aut nevadí, naopak bude vhodnou kulisou.
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce.
Vyjádření MP: Pokud vozidla nebudou vadit pořadatelům při zahájení festivalu, tak za MP se záborem souhlasím.
Počítáme s asistencí na místě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 377- 16239/17,
(uložen úkol číslo 22505).
RM souhlasí s krátkodobým parkováním 15 aut po dobu max. 3 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově
náměstí v neděli 17.09.2017 od 12:00 do 15:00 hodin v rámci poznávací turistické akce "Orlické hory a okolí", kterou pořádá
Mazda MX-5 Klub Česká republika.
RM 377 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

4.3 Žádost o finanční příspěvek - p. M. Š.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 4/3 - Flash Příloha: RM 377 - 4/3 - Flash

Hasičský tým „HÉROES BOMBEROS“ žádá o finanční příspěvek na zakoupení hendbajku pro svého
handicapovaného kolegu. Podrobnosti viz příloha č. RM 377 - 4/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit finanční příspěvek.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Nedoporučuji poskytnutí dotace nebo daru - jedná se o jednu z mnoha obdobných sbírek bez konkrétní
vazby na Nové Město nad Metují, které město může podpořit. Forma „Výzvy“ navíc neobsahuje řadu povinných údajů
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které poskytování dotací upravují. V
případě schválení částky do 3 tis. Kč by výdaj byl výdaj financován z prostředků na dotace a dary. Při částce vyšší by
muselo být provedeno rozpočtové opatření - navýšení o rozdíl.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST, osobně by schválení finančního příspěvku doporučoval. Města, která přispívají, darují částky cca
do max. výše 15.000 Kč. Ing. Maur - doporučil do "Odůvodnění" dopsat důvod schválení finančního příspěvku ve
smyslu, že se nehoda stala v místně příslušném regionu (jedná se o bývalého profesionálního hasiče z Dobrušky).
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 377- 16240/17,
(uložen úkol číslo 22506).
RM projednala žádost hasičského týmu „HÉROES BOMBEROS“ o finanční příspěvek pro svého handicapovaného kolegu.
Při svém rozhodování vzala RM v úvahu tyto skutečnosti: pan M. Š. pracoval v HZS ZO Rychnov nad Kněžnou a při několika
akcích zasahoval v Novém Městě nad Metují, úraz se mu stal při výkonu své práce. RM schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 10.000 Kč pro p. M. Š. jako příspěvek na zakoupení hendbajku. RM schvaluje RO - navýšení položky na dotace a
dary města (§ 6409) o částku 7 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6171 - místní správa (ostatní výdaje).
RM 377 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 377 - 14.8.2017

Finance

14:30

OF

5.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 5/1 - Flash Příloha: RM 377 - 5/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 377 - 5/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 377- 16241/17,
(uložen úkol číslo 22507).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a Technických služeb města Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 377 - 5/1.
RM 377 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Rozpočtové opatření - § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy o částku 20 tis. Kč. Navýšení je navrhováno z
důvodu vyšších výdajů na údržbu autobusových zastávek realizovaných TS, než předpokládal schválený rozpočet.
Navýšení bude pokryto v rámci prostředků TS přesunem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky, cyklostezky, parkoviště.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Ing. Prouza požádal o doplnění textace usnesení - poté odhlasováno.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 377- 16242/17,
(uložen úkol číslo 22508).
RM schvaluje navýšení rozpočtu § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (náklady na údržbu autobusových zastávek) o
částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky,
cyklostezky, parkoviště.
RM 377 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Rozpočtové opatření - § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů v položce Pilotní projekt chytrý svoz
odpadů o částku 75 tis. Kč. Navýšení je navrhováno z důvodu vyššího čerpání výdajů, než předpokládal schválený
rozpočet. V době schvalování rozpočtu nebyly podrobnosti projektu známy. Navýšení bude pokryto v rámci prostředků
§ 3722 z ostatních výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 377- 16243/17,
(uložen úkol číslo 22509).
RM schvaluje navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů v položce Pilotní projekt chytrý svoz odpadů o
částku 75 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci prostředků § 3722 z ostatních výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů.
RM 377 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

5.4 Rozpočtové opatření - § 6399 - finanční operace
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 150 tis. Kč. Překročení
položky rozpočtu bude z důvodu odvodu DPH z prodeje stavebního pozemku v lokalitě Na Rychtě. Navýšení bude
pokryto přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky nákup pozemků.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 377- 16244/17,
(uložen úkol číslo 22510).
RM schvaluje navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky nákup pozemků.
RM 377 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o půjčku Sportovní klub Nové Město nad Metují, z.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 5/5 - Flash Příloha: RM 377 - 5/5 - Flash

Sportovní klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá RM o poskytnutí půjčky 500 tis. Kč formou předfinancování roku
2018 z důvodu pozastavení dotací od MŠMT ČR. Půjčka by sloužila k účetnímu uzavření Světového a Evropského
poháru v paralympijské lukostřelbě, který se uskutečnil ve dnech 15. - 24.07.2017. Podrobnosti viz příloha č. RM 377 6/5.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s.
Odůvodnění:
V případě souhlasu RM a ZM bude uzavřena smlouva o zápůjčce. Uzavření smlouvy je v kompetenci ZM. Finanční
prostředky by musely být kryty rozpočtovým opatřením - navýšením daňových příjmů rozpočtu (DPH) a zároveň
zahrnutím položky Zápůjčka Sportovnímu klubu NM na straně výdajů. Vzhledem k termínu jednání ZM bude
poskytnuta zápůjčka nejdříve v měsíci říjnu 2017.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, Ing. Kunte, Ing. Maur, MBA, MST, Mgr. Černý. Tématem opět byly problémy v práci a činnosti
některých klubů ve vztahu k financím a spolupráci s městem. Diskuse se týkala i dalších postupů Sportovní komise ve
vztahu k této problematice. Bylo uvedeny důvody žádosti o půjčku. Byla diskutována i situace TJ Spartak (lední hokej)
a financování provozu ZS. Radní doporučili požadovanou půjčku pro SK ke schválení s tím, že její návratnost bude
mj. kryta z dotace od města v rámci rozpočtu na rok 2018.
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 377- 16245/17,
(uložen úkol číslo 22511).
RM doporučuje ZM poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018 a uzavření smlouvy o zápůjčce.
RM 377 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 377 - 14.8.2017

Různé

14:50

6.1 Veřejná zakázka malého rozsahu - komunální nosič
Zdroj. dokum.: RM 377 - 6/1 - Flash Příloha: RM 377 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Jedná se o stroj na zajištění letní i zimní údržby /sečení, zameták, radlice/ - bylo v plánu nákupů techniky.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Příslušné RO bude provedeno po dohodě s Ing. Kuntem a bude připojeno do textu usnesení přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním ST, který zároveň doporučil komunální nosič koupit s rozšířeným vybavením, které by se ke
smysluplnému využití stejně muselo nakoupit.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 377- 16246/17,
(uložen úkol číslo 22512).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí s
vyloučením uchazeče Kobra kovo, s.r.o., IČO: 26014050, se sídlem Chaloupky 28, 503 11 Hradec Králové. RM schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti PEKASS, a.s., IČO: 41693426, se sídlem Přátelství 987, 104 00 Praha 10 Uhříněves, za nabídkovou cenu 1.782.977 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 377 - 6/1.
RM schvaluje RO - navýšení § 3745 – položka nákup sekačky pro TS o částku 283 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
v rámci rozpočtu TS z § 3745 – položky ostatní náklady TS a péče o zeleň ve výši 218 tis. Kč, § 3745 – položky dovybavení
TS (2 komunální vozidla a mulčovací zařízení) ve výši 10 tis. Kč a § 3639 – komunální služby a územní rozvoj ve výši 55 tis.
Kč.
RM 377 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Zápis č. 6B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 02.08.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 6/2 - Flash Příloha: RM 377 - 6/2 - Flash

RM je předložen zápis č. 6B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 02.08.2017 ve znění přílohy č. RM
377 - 6/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

TAJ informoval radní o doplněné poslední větě v textaci usnesení - "...V případě uvolnění dalšího místa po dobu
dovolených, tj. do dne 31.08.2017, RM bere na vědomí návrh na obsazení i tohoto místa."
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 377- 16247/17
RM bere na vědomí zápis č. 6B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 02.08.2017 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 375 - 6/2. V
případě uvolnění dalšího místa po dobu dovolených, tj. do dne 31.08.2017, RM bere na vědomí návrh na obsazení i tohoto
místa.
RM 377 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

6.3 Smlouva o poskytování služeb č. 12515347 - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 6/3 - Flash Příloha: RM 377 - 6/3 - Flash

Výměna stávajícího stroje pro OSV za nový, s možností tisku s přístupy z PC po síti.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytování služeb č. 12515347 a pověřit ST podpisem
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 377- 16248/17,
(uložen úkol číslo 22513).
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. 12515347 mezi městem Nové Město nad Metují a společností Konica Minolta
Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 377 6/3, na pořizování černobílých kopií za měsíční paušál 1.072 Kč za 1600 kopií, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 377 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Smlouva o poskytování služeb č. 12515348 - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 377 - 6/4 - Flash Příloha: RM 377 - 6/4 - Flash

Výměna stávajícího stroje pro OVV za nový, s možností tisku s přístupy z PC po síti.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytování služeb č. 12515348 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 377- 16249/17,
(uložen úkol číslo 22514).
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb č. 12515348 mezi městem Nové Město nad Metují a společností Konica Minolta
Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 377 6/4, na pořizování černobílých kopií za měsíční paušál 1.072 Kč za 1600 kopií, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 377 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Informace ST o živelné pohromě ze dne 11.08.2017 v Bohuslavicích nad Metují
Identifikace:
Vedení města Nové Město nad Metují navštívilo v pondělí dne 14.08.2017 obec Bohuslavice nad Metují, kde v pátek
větrná smršť (tornádo) poškodila větší část obce. Větrná smršť strhávala střechy, lámala stromy a poškodila budovy i
veřejná prostranství.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST - o víkendu bylo v Bohuslavicích nad Metují spousta dobrovolníků, ale dnes (pondělí), kdy je pracovní den, je jich
málo, většina musela do práce. Prozatím není potřeba schvalovat finanční dar, tím se případně bude zabývat zářijové
zasedání ZM, ale je třeba výpomoci pracovníků TS. ST požádal o odsouhlasení poskytnutí této solidární výpomoci.
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 377- 16250/17,
(uložen úkol číslo 22515).
RM souhlasí s přechodnou výpomocí části pracovníků Technických služeb města Nové Město nad Metují v obci Bohuslavice
nad Metují při odstraňování následků živelné pohromy, která se konala dne 11.08.2017. RM ukládá TS tuto součinnost zajistit
po dohodě se starostou obce Bohuslavice a zpětně o tom informovat ST města Nové Město nad Metují.
RM 377 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

6.6 Připomínka Ing. Neumanna k zelení přerůstající na chodník v ul. Nádražní
Identifikace:
Radní Ing. Petr Neumann upozornil na každoroční záležitost týkající se ul. Nádražní, ve které zarůstá část chodníku, a
to z neupravených keřů soukromého vlastníka pozemku.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - komplikuje to průchod chodců.

K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 377- 16251/17,
(uložen úkol číslo 22516).
RM ukládá OMM zajistit zaslání výzvy vlastníkovi přerůstající zeleně do chodníku v ul. Nádražní, aby zajistil její úpravu tak,
aby byl chodník pro chodce průchozí v plné šíři.
RM 377 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Informace MST o opravě komunikace před supermarkety Penny Market a Albert v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
MST informoval radní o zdárně zakončené opravě komunikace před supermarkety Penny Market a Albert v Novém
Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

MST - po rozsáhlých telefonických rozhovorech, e-mailech aj., městu nezbývalo nakonec nic jiného, než požádat TS,
aby to opravily a fakturu zaslaly vlastníkovi pozemku, a to po předchozích jednáních a souhlasu vlastníka. Jedná se o
částku cca ve výši 5.000 Kč.

STIS

Stránka 24 z 25

Tisk: 21.8.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 377 - 14.8.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 377:

15:06

Příští porada bude: RM 378, 28.8.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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