Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 309 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:52
místostarosta (Město)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:52
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:52
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
15:20
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:23
17:19
vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní)
15:23

13 Ing. Simona Vojnarová

vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku města) 16:05

17:08

Částečná

14 Ing. Jaroslav Rohulán
15 Pavel Horvat

vedoucí odboru (Odbor životního prostředí)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku města)

17:08
17:18

Částečná
Částečná

Hosté:
1
2
3
4
5

vedoucí ŠJ při ZŠ Komenského (Scolares)
ředitelka "ZŠ Malecí"
ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"
školní psycholog

Ivana Čápová
Mgr. Jolana Lásková
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Vladimír Milt
PaedDr. et Mgr. Jana
Tomanová

17:07
17:12

13:05
13:17
13:17
13:17
13:17

13:17
14:21
14:21
14:21
14:21

Částečná
16:05 Částečná

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 309 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 309 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 8.12.2014
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program

1
2
3
4
5
6
7

Kontrola úkolů
Majetkoprávní úkony
Rozvoj
Správa nemovitostí
Školství, kultura a sport
Finance
Různé
Program porady byl schválen.

13:00
14:45
15:45
17:05
13:05
17:35
18:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Účast na jednání RM 309 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:52
místostarosta (Město)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
radní (Rada města)
13:00
18:52
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:52
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:52
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
15:20
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:23
17:19
vedoucí oddělení OMP (Oddělení majetkoprávní)
15:23

13 Ing. Simona Vojnarová

vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku města) 16:05

17:08

Částečná

14 Ing. Jaroslav Rohulán
15 Pavel Horvat

vedoucí odboru (Odbor životního prostředí)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku města)

17:08
17:18

Částečná
Částečná

Hosté:
1
2
3
4
5

Ivana Čápová
Mgr. Jolana Lásková
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Vladimír Milt
PaedDr. et Mgr. Jana
Tomanová

vedoucí ŠJ při ZŠ Komenského (Scolares)
ředitelka "ZŠ Malecí"
ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín"
ředitel "ZŠ Komenského"
školní psycholog

17:07
17:12

13:05
13:17
13:17
13:17
13:17

13:17
14:21
14:21
14:21
14:21

Částečná
16:05 Částečná

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 309 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 308) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 308 ze dne 24.11.2014 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková

STIS
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Tisk: 15.12.2014

Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 309

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 280- 11862/13
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 27.4.2015 , výchozí: 27.4.2015
17 975
Odpovídá (Garant) : MST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění: Nyní se čeká na dokončení stavby "Oprava historické stabilizace skal pod Zázvorkou" následně bude společně s ŘSD poptán
monitoring, který by se měl zahájit po dokončení stavby, a který by měl zmonitorovat, zda dochází k činnosti a poklesu skal v
ul. U Zázvorky. RM 309 schválen nový termín: 27.4.2015 (Poptání a zadání monitoringu po dokončení stavby.)
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

Z

Žádost o nový termín splnění

RM 298- 12650/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 19.1.2015 , výchozí: 19.1.2015
18 788
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Žádost ředitele Městské knihovny Nové Město nad Metují - bezpečnost na zahradě MKN

Int: OSN/213
Usneseni:: RM ukládá OMM zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 finanční částku na PD "Revitalizace zahrady u městské
knihovny v Novém Městě nad Metují" a dále v samostatné položce finanční částku na realizaci I. etapy, nezbytné pro
zajištění základní bezpečnosti při akcích pořádaných na této zahradě, tj. vybudování opěrná zídky s bezbariérovou rampou a
oplocení, vše rovněž do rozpočtu na rok 2015. V případě, že nebude schválena položka na PD na celou revitalizaci zahrady,
pak ještě doplnit částku na realizaci první etapy o položku na zpracování dílčí PD.
Plnění:

S vložením požadované finanční částky do rozpočtu na rok 2015 počítáme. Zatím jsme návrh rozpočtu na rok 2015
neodevzdávali. RM 309 schválen nový termín: 19.1.2015 (Požadovaná částka bude vložena do návrhu rozpočtu, návrh bude
odevzdán v průběhu ledna 2015.)
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 301- 12723/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 19.1.2015 , výchozí: 19.1.2015
18 857
Odpovídá (Garant) : MST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Žádost o opravu přístupové komunikace u domu č. p. 41 v ul. T. G. Masaryka 41

Usneseni:: RM ukládá TS zařadit do rozpočtu na rok 2015 položku na opravu přístupové komunikace k bytovému domu č. p. 41 v ul. T.
G. Masaryka 41 a v uvedeném roce provést opravu.
Plnění:
Do návrhu rozpočtu TS na rok 2015 bude zařazeno, předpokládaná realizace květen 2015. RM 309 schválen nový termín:
19.1.2015 (Požadovaná částka bude vložena do návrhu rozpočtu, návrh bude odevzdán v průběhu ledna 2015.)
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

Z

Žádost o nový termín splnění

RM 302- 12774/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 22.12.2014 , výchozí: 22.12.2014
18 915
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Žádost o umístění dopravního značení - "ZŠ Malecí"

Usneseni:: RM schvaluje provedení takového dopravního značení, které by zamezilo nežádoucímu parkování v prostoru před únikovým
východem z tělocvičny "ZŠ Malecí", a to v šířce jednoho parkovacího stání. RM ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření a
povolení v této záležitosti.
Plnění:
Souhlas s místní úpravou provozu na veřejné přístupné účelové komunikaci byl vydán. Dopravní značení bude instalováno v
týdnu od 8.12 do 12.12.2014. (Dopravní značení bylo objednáno najednou v souvislosti s úpravou provozu v ulici Českých
Bratří, objednávky jsou realizovány dle průzkumu trhu – cen různých dodavatelů, u firmy, kde jsme značení objednali je cena
nižší a neplatíme dopravné). RM 309 schválen nový termín: 22.12.2014 (Čekáme na dodání DZ, v 50. týdnu bude
nainstalováno.)
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

Z
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Žádost o nový termín splnění

Tisk: 15.12.2014

RM 303- 12826/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 22.12.2014 , výchozí: 22.12.2014
18 955
Odpovídá (Garant) : MST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Dopravní značení v ulici Českých bratří – žádost p. B. P.

Usneseni:: RM souhlasí s provedením svislého dopravního značení č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ v ul. Pod Výrovem a č.
B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ a dodatkovou tabulku č. E7b v ul. Českých bratří. RM ukládá OMM zajistit
příslušná vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Plnění:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích od ODSH MěÚ Nové Město nad Metují a ODSH KÚ KHK je
vydáno. V týdnu od 8.12. do 12.12. bude nainstalováno. RM 309 schválen nový termín: 22.12.2014 (Čekáme na dodání
DZ, v 50. týdnu bude nainstalováno.)
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 303- 12832/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
18 960
Odpovídá (Garant) : MST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Nákup přístřešků autobusových zastávek U Luštince a Malecí

Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje
nákup přístřešků autobusových zastávek U Luštince a Malecí (na zastávce U Luštince bude použit typ přístřešku - dl. 3 m,
zastřešení kaleným sklem, zadní a obě boční stěny sklo a u zastávky na Malecí typ přístřešku - dl. 4 m, zastřešení kaleným
sklem, zadní a obě boční stěny sklo) od firmy mmcité + a.s., Bílovice č. p. 519, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, za
nabídkovou cenu 306.049 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo ve znění přílohy č. RM 303 - 3/13. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy o dílo.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

RM 304- 12867/14
Provede: TS = Technické služby
19 007
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Int: TS
Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks kaštanovníku jedlého a 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad
Metují a s pokácením 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s provedením
náhradní výsadby, a to 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 304- 12892/14
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 025
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Pravidla a podmínky pro používání pódia ode dne 01.01.2015

Usneseni:: RM ukládá zpracovat návrh pravidel a podmínek pro používání pódia s platností ode dne 01.01.2015, a to vč. paušálních
poplatků, které budou krýt nezbytné související náklady včetně oprav a údržby pódia a stanu.
Plnění:
Splněno, předloženo jako samostatný bod do RM 309 - 5/8 dne 08.12.2014.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 305- 12923/14
Provede: TS = Technické služby
19 089
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Oprava chodníku před MŠ Rašínova - přímé zadání na výjimku ze "Zásad"

Usneseni:: RM schvaluje výjimku ze Zásad města Nového Města nad Metují, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle
odstavce VI. Výjimky – technické důvody a schvaluje zadání opravy chodníku před MŠ Rašínova firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Střelecká 672, Hradec Králové 500 za nabídnutou cenu 84.655 Kč vč. DPH dle předloženého rozpočtu v příloze č. RM 305 3/11.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 15.12.2014

RM 305- 12924/14
Provede: TS = Technické služby
19 090
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Úkol z PVO 192 - špatný stav povrchu komunikace k bývalé cihelně v Krčíně

Usneseni:: RM ukládá TS provést ještě v roce 2014, podle možností daných počasím, nezbytné opravy povrchu komunikace, která
vede k bývalé cihelně v Krčíně.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 305- 12930/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014
19 093
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Optimalizace provozních nákladů Domu zdraví

Usneseni:: RM souhlasila s tím, aby ode dne 01.01.2015 byl odběr elektrické energie v Domě zdraví převeden na město a uložila OMM
toto zajistit ve spolupráci s OSÚ. RM dále ukládá OMM zažádat u společnosti ČEZ Distribuce a.s. o převedení stávajícího
jednotarifního odběru elektřiny v Domě zdraví na tarif dvoutarifní.
Plnění:
Splněno. Odběr el. energie je zahrnut do seznamu odběrných míst které jsou zařazeny do e- aukce na výběr dodavatele pro
rok 2015. Možnost změny odběru na dvoutarifní prověřen. Změna na dvoutarifní odběr není možná z důvodu absence el.
zařízení pro výrobu TUV, nebo vytápění. Po výběru dodavatele el. energie doporučuje OSN provést úsporné opatření, které
obnáší sjednocení dvou odběrných míst do jednoho a snížení hodnoty jističů ze stávajících 80 A na 63 A.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

RM 305- 12934/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 096
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

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

Vyřazení a převod majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Domu zdraví - bývalé rehabilitace, majetku města, DDM Stonožka,
Technických služeb města Nové Město nad Metují, MSSS Oáza a převod majetku města na MSSS Oáza formou svěřeného
majetku ve znění přílohy č. RM 305 - 6/4.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 307- 12960/14
Provede: TS = Technické služby
19 112
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 8.12.2014 , výchozí:

8.12.2014

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

Žádost o uložení zeminy na městský pozemek

Usneseni:: RM projednala žádost p. J. T. a souhlasí s požadovaným uložením zeminy v objemu cca 2,5 m3 s tím, že podmínkou je
předběžné projednání uložení zeminy s vedoucím TS p. Miroslavem Trojanem, který posoudí vhodnost zeminy k uložení na
uvedeném pozemku a místa, kam, kdy a jak bude zemina na pozemek navezena a zarovnána s povrchem pozemku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 307- 12976/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 125
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Výměna bytů v rámci bytového fondu města

Int: OSN/258
Usneseni:: RM souhlasí s výměnou bytu č. 10 nájemce pí A. R. a bytu č. 10 nájemce pí M. K. s platností ode dne 01.12.2014 za
podmínky vyrovnání případných pohledávek vůči pronajímateli obou zainteresovaných stran.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.12.2014

RM 307- 12982/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 128
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Koupě ručně vedeného zametače sněhu - RO

Usneseni:: RM schvaluje navýšení rozpočtu § 3745 - položky na dovybavení TS (hutnící deska, kartáč zimní) o 10.000 Kč. Navýšení
bude pokryto z ostatních nákladů TS a péče o zeleň. RM ukládá TS zpracovat a předložit tabulku s přehledem stávající
techniky, kterou při své činnosti TS užívají s vyznačením data jejich pořízení a předpokládanou životností a dále předložit
návrh časového plánu potřebné a předpokládané obměny této techniky, a to vč. odhadu cen.
Plnění:

RO bylo provedeno. Přehled stávající techniky byl zaslán e-mailem. Návrh obměny techniky byl předložen vedoucím TS.

Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

RM 307- 12985/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 131
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

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

Dohoda o úhradě dluhu a uznání dluhu - p. L. P.

Usneseni:: RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu s p. L. P. ve znění přílohy č. RM 307 - 6/5.
Plnění:
Dohoda byla podepsána.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 307- 12993/14
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014
19 136
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Organizační záležitosti pro nové volební období 2014 - 2018

Usneseni:: RM ukládá ST odeslat děkovné dopisy všem dosavadním členům komisí RM a výborů ZM. RM ukládá ST oslovit zástupce
volebních stran za účelem získání návrhů na obsazení těchto orgánů s uzávěrkou nominací ke dni 30.11.2014. RM ukládá
ST předložit do jednání RM 3 (309) návrh na obsazení komisí RM, výborů ZM, zástupců města do rad škol a aktualizaci
obsazení pracovních skupin. Dále RM ukládá ST předložit návrhy jmen dalších oddávajících z řad členů ZM, aby je RM
mohla pověřit. ST také sjedná termín pracovního semináře pro zastupitele s programem zaměřeným na skladbu a vysvětlení
návrhu rozpočtového provizoria na rok 2015. Tento termín bude oznámen všem členům ZM.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 307- 12998/14
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 140
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Pracovní skupiny

Usneseni:: RM rozhodla o zrušení dosavadních pracovních skupin Březinky, KOUPALIŠTĚ, NÁMĚSTÍ a KASÁRNA s tím, že jejich
agenda bude nadále řešena v rámci činnosti nově ustavené komise RM s názvem komise pro výstavbu a rozvoj. Nadále
bude pokračovat v činnosti pracovní skupina Dům zdraví a v aktualizované podobě "Novoměstská naučná stezka". RM dále
rozhodla o ustavení nové pracovní skupiny, s prozatímním názvem "Pracovní skupina pro rozvoj podnikání", která by se
měla zabývat aktivitami města a dalších subjektů ve městě, souvisejícími s realizací významného nadregionálního projektu
"Průmyslová zóna Kvasiny". RM ukládá ST předložit návrh aktuálního obsazení všech pracovních skupin.
Plnění:
Obsazení skupin bude upřesněno na zasedání RM.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Poznámka:

Splněno, usnesení vyřadit

RM 307- 13002/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 144
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 8.12.2014 , výchozí:

8.12.2014

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Souhrn požadavků radního Ing. Maura, MBA - rozpočtový rámec 2015 - 2018

Usneseni:: RM ukládá OF zpracování návrhu rozpočtového rámce na budoucí 4 roky.
Plnění:

Podle současného vývoje rozpočtu a platné legislativy lze předpokládat objem volných prostředků města na investice,
případně další mimořádné výdaje v období 2015 - 2018 v celkové výši cca 60 mil Kč. Tato částka bude navýšena o přijaté
dotační prostředky. Předpokládané prostředky v jednotlivých letech: 2015 - 24 mil. Kč, 2016 - 12 mil. Kč, 2017 - 12 mil. Kč,
2018 - 12 mil. Kč. Volné zdroje jsou již po odečtení plánovaných splátek úvěru (5,2 mil/rok).

Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 15.12.2014

RM 307- 13003/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 145
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Souhrn požadavků radního Ing. Maura, MBA - dotace 2016 - 2020

Usneseni:: RM ukládá předložit informaci o aktuálním stavu a určité vizi v oblasti dotací v budoucím návrhovém období - tj. dotační tituly
2016 - 2020.
Plnění:
Splněno, bude předloženo do RM 309.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13006/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 160
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2

Usneseni:: RM bere na vědomí, že ke zveřejněnému záměru města prodat městské pozemky: p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, za podmínek uvedených v záměru, viz příloha pc 2290 – zveřejněný záměr, nebyla podána žádná nabídka.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 308- 13007/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 161
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Návrh na případné ponechání pozemků v majetku města

Usneseni:: RM souhlasí s ponecháním pozemku p. p. č. 1222/1 o velikosti 314 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v
k. ú. Nové Město, v majetku města a netrvá na jeho prodeji k zastavění, protože tento pozemek plynule navazuje na lesní
pozemky v majetku města a jedná se fyzicky o les s tím, že změna funkčního využití bude provedena dle OVRR v
následující aktualizaci nově projednávaného ÚP. RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města prodat jako
zahradu pozemek p. p. č. 1222/2 o výměře 712 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno. Návrh záměru bude předložen RM 309.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
Poznámka:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 308- 13016/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 168
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Smlouva č. 14218976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Usneseni:: RM 308 schvaluje smlouvu č. 14218976 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí na akci „Sanace hradební zdi - MUZEUM, Na Zádomí 1226, Nové Město nad Metují“, ve znění
přílohy č. RM 308 - 3/7. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13017/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 169
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

"Stavební úpravy komunikace ulice Družstevní - 2. etapa“ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Usneseni:: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2014 na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Družstevní - 2.
etapa“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí ve znění
přílohy č. RM 308 - 3/8. RM pověřuje ST k podpisu tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.12.2014

RM 308- 13018/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 170
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Oprava chodníku v ulici 28. října u č. p. 230 a 229 - žádost vlastníků nemovitostí

Usneseni:: RM projednala žádost vlastníků nemovitostí č. p. 229 a 230 v ul. 28. října a rozhodla prozatím ponechat stávající stav
chodníku u těchto nemovitostí tak, jak byl upraven rekonstrukcí.
Plnění:
Toto usnesení bylo odesláno stěžovatelům. Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13020/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 172
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Úprava PD - cyklostezka v ul. Náchodská, rozpočtové opatření

Usneseni:: RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 20 tis. Kč z org. 1615 místní památky na org. 1442 cyklotrasa Vrchoviny - Spy DSP (Náchodská ul.).
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13022/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 22.12.2014 , výchozí: 22.12.2014
19 174
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

VŘ - Svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v roce 2015

Usneseni:: RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve smyslu přílohy č. RM 308 - 3/14, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Svoz komunálního odpadu pro rok 2015", takto:Dílčí část 1 "Svoz směsného komunálního odpadu" bude zadána
firmě Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 27529983, za nabídkovou cenu 1.270.609,00
Kč bez DPH. Dílčí část 2 "Svoz vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, biologicky rozložitelného
odpadu, objemného komunálního odpadu, kovů a pneumatik" bude zadána firmě Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové, IČO: 27529983, za nabídkovou cenu 916.315,80 Kč bez DPH. Dílčí část 3 "Svoz vytříděných plastů,
nápojových kartonů a papíru" bude zadána firmě Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO:
27529983, za nabídkovou cenu 1.476.070,00 Kč bez DPH. Dílčí část 4 "Svoz vytříděného bílého a barevného skla a
vytříděných nápojových kartonů" bude zadána firmě Marius Pedersen a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO:
27529983, za nabídkovou cenu 266.727,00 Kč bez DPH. RM souhlasí s předloženými smlouvami na zajištění svozu odpadu
na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 308 - 3/14 a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Plnění:

Smlouvy ještě nebyly podepsány, běží odvolací lhůta. RM 309 schválen nový termín: 22.12.2014 (Běží odvolací lhůta.)

Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

Z

Žádost o nový termín splnění

RM 308- 13025/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 177
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Žádost o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení, č. p. 313, NONA

Int: OSN/262
Usneseni:: RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., IČO: 46524339, který užívá prostory v objektu č. p.
313, ul. Rašínova o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas
vlastníka ve znění přílohy č. RM 308 - 4/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13026/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 178
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Výpůjčka nebytových prostor v č. p. 427 - smlouva o výpůjčce, provozní řád

Int: OSN/263
Usneseni:: RM souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu č. p. 427, ul. ČSA, vč. návrhu provozního řádu
výše uvedených nebytových prostor a pověřuje starostu podpisem těchto dokumentů ve znění přílohy č. RM 308 - 4/2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 15.12.2014

RM 308- 13027/14
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 179
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Obsazení bytové jednotky č. 17, ul. T. G. Masaryka, č. p. 46

Int: OSN/264
Usneseni:: RM souhlasí s obsazení bytu č. 17 v bytovém domě č. p. 46, ul. T. G. Masaryka, dle hodnocení uchazečů, doporučení OSN
a odborných útvarů ve znění upravené přílohy č. RM 308 - 4/3.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13036/14
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 180
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Pravidla pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení - aktualizace

Usneseni:: RM schvaluje aktualizaci Pravidel pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení s účinností ode dne 25.11.2014 a
ukládá OŠKS informovat o těchto pravidlech vedení škol a školských zařízení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13040/14
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 181
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Zápisy z jednání Dětského parlamentu Nové Město nad Metují ze dne 23.10.2014 a 13.11.2014

Usneseni:: RM se seznámila se zápisy z jednání Dětského parlamentu Nové Město nad Metují ze dne 23.10.2014 a 13.11.2014 a bere
tyto zápisy na vědomí. RM ukládá TS posoudit možnost umístění lampy veřejného osvětlení do ulice Kasárenská.
Plnění:
Splněno, osvětlení Kasárenské ulice bylo projednáváno v RM 291 dne 31.03.2014, kde byl uložen úkol OMM zařadit realizaci
VO v ul. Kasárenská do zásobníku investičních akcí města, bude záležet na rozhodnutí ZM, zda rozhodne o realizaci této
investice.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

RM 308- 13045/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 183
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit
Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014

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

Smlouva o poskytnutí dotace na výdaje JSDH

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem
a městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na výdaje JSDH obce na rok 2014, ve znění přílohy č. RM 308 - 6/1
a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva byla podepsána a zaslána na KHK.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13048/14
Provede: OF = Odbor finanční
19 186
Odpovídá (Garant) : ST
Věc:

Termín: 30.11.2014 , výchozí: 30.11.2014
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zajištění dopravní obslužnosti – RO

Usneseni:: RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 2221 – veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti o 10 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 4375 – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Plnění:
RO bylo provedeno.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13052/14
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 190
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Žádost o bezúplatný převod vozidla se zvýšenou průchodností terénem - Ministerstvo obrany ČR

Usneseni:: RM ne/schvaluje podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR na bezúplatný převod vozidla se zvýšenou průchodností
terénem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 15.12.2014

RM 308- 13058/14
Provede: OZP = Odbor životního prostředí
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 193
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Smlouva o výpůjčce a o darování movité věci - kompostéru

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o darování movité věci - kompostéru mezi městem Nové Město nad Metují (půjčitel) a
žadatelem o kompostér (výpůjčitel - vlastník nemovitosti č. p.) ve znění přílohy č. RM 308 - 7/9. Předmětem smlouvy je
bezplatná výpůjčka kompostéru o min. objemu 700 l po dobu 5 let od podpisu smlouvy. RM pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Plnění:

Vydávání kompostérů do výpůjček zahájeno dne 01.12.2014 na základě smluv o výpůjčce. Ke dni 01.12.2014 požádalo o
kompostér 130 obyvatel NMNM. 130 kompostérů bude postupně vydáno do dne 19.12.2014.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13059/14
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 194
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starostky paní B. Alkenings

Usneseni:: RM schvaluje účast starosty p. Petra Hableho, místostarosty pana Ing. Michala Besedy, MBA a tlumočnice pí Věry
Prokýškové na služební cestě do Hildenu, která se uskuteční ve dnech 04.12. - 07.12.2014. RM bere na vědomí, že jsou na
tuto první návštěvu pozvány i manželky ST a MST a souhlasí s úhradou nezbytných nákladů spojených s noclehy.
Plnění:
Splněno, cesta proběhla - ST a MST podají informace na RM 309.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13060/14
Provede: SL = Správa městských lesů
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 195
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Veřejná zakázka malého rozsahu LHP pro období ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2025

Usneseni:: RM určuje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Lesního hospodářského plánu pro roky 2016 - 2025
firmu Lesní taxační společnost s.r.o., Bezručova 1501, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25251040 za nabídkovou cenu 330 Kč
bez DPH za 1 ha, tj. 399,30 vč. DPH, tj. za výměru 196 ha za cenu 78.262,80 Kč vč. DPH. RM pověřuje starostu podpisem
smlouvy ve znění přílohy č. RM 308 - 7/11.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
15.12.2014
Poznámka:

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

RM 308- 13061/14
Provede: OZP = Odbor životního prostředí
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 196
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Smlouva č. 194 -14213824 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Usneseni:: RM 308 schvaluje smlouvu č. 194-14213824 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci „Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v Novém Městě nad
Metují“, ve znění přílohy č. RM 308 - 7/12. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Plnění:
Smlouva podepsána starostou a odeslána na SFŽP k poskytnutí finanční podpory. JR
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13062/14
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 8.12.2014 , výchozí: 8.12.2014
19 197
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Věc:

Jednací řád ZM na volební období 2014 - 2018

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Jednací řád Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 308 - 7/13, a to
s platností ode dne 11.12.2014 na volební období 2014 - 2018.
Plnění:
Splněno - viz ZM 2.
Ze dne:
15.12.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl. 1

RM 309 - 8.12.2014

Kontrola úkolů

13:00

V

ST

1.1 Plnění splatného úkolu - koupě ručně vedeného zametače sněhu - RO
IDENTIFIKACE: Na základě splatného úkolu č. 19128 z RM č. RM 307-12982/14 ve znění: "RM schvaluje navýšení rozpočtu §
3745 - položky na dovybavení TS (hutnící deska, kartáč zimní) o 10.000 Kč. Navýšení bude pokryto z ostatních nákladů TS a péče
o zeleň. RM ukládá TS zpracovat a předložit tabulku s přehledem stávající techniky, kterou při své činnosti TS užívají s
vyznačením data jejich pořízení a předpokládanou životností a dále předložit návrh časového plánu potřebné a předpokládané
obměny této techniky, a to vč. odhadu cen." předkládají TS plnění tohoto splatného úkolu - viz příloha č. RM 309 - 1/1.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí plnění splatného úkolu č. 19128 z RM č. RM 307- 12982/14, případně stanovit další postup ve
vazbě na plán obnovy techniky v TS.
PROJEDNÁNÍ: Po krátké diskusi bylo uloženo dopracovat materiál s plánem obnovy do
roku 2020.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ – Městský úřad
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13065/14,
(uložen úkol číslo 19226).
RM bere na vědomí plnění splatného úkolu č. 19128 z RM č. RM 307-12982/14 a ukládá TS dopracovat předložený přehled
techniky v příloze č. RM 309 - 1/1 o komplexní harmonogram obnovy - tzn. časový i finanční plán až do roku 2020 s tím, že
prioritou je zajištění bezpečnosti zaměstnanců, funkčnost techniky a provozní ekonomika.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl. 2

RM 309 - 8.12.2014

Majetkoprávní úkony

14:45

V

OMM

2.1 Pronájem pozemků v areálu bývalého koupaliště
IDENTIFIKACE: Pan V.Š., požádal o pronájem pozemků v areálu bývalého koupaliště: p. p. č. 962/1 o výměře 972 m2, druh
pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 962/2 o výměře 109 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 965 o výměře 1.330 m2, druh
pozemku ostatní plocha: p. p. č. 966/1 o výměře 7.171 m2, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 966/2 o výměře 364 m2, druh
pozemku ostatní plocha; p. p. č. 2313 o výměře 2.514 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 2314 o výměře 68 m2, druh
pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, viz přílohy - pc 9202/1 snímek mapy a pc 9202/2 foto. Jako účel nájmu uvedl hobby chov ovcí (cca
15 ks) a v bazénu chov ryb (úhořů), navrhuje nájem ve výši 2.000 Kč za měsíc a uvádí, že zajistí čistotu pozemku, údržbu travního
porostu a zabezpečení areálu. Při osobní schůzce následně doplnil, že o pronájem požádal z důvodu, že pozemky zarůstají
plevelem a pozůstatky koupaliště chátrají a nabízí výpovědní lhůtu v délce 3 měsíce. Dále uvedl, že spotřeba vody bude malá,
protože bude stačit přívodní hadice z řeky, vodu v bazénu bude čeřit hasičským benzinovým čerpadlem, pro ovce umístí nízký
přístřešek o rozměrech 2 x 2 m a elektrický ohradník.
K ROZHODNUTÍ: 1) Nesouhlasit se zveřejněním záměru. 2) Souhlasit a
uložit přípravu zveřejnění záměru města pronajmout požadované pozemky.
ODŮVODNĚNÍ: Žadatel navrhuje, že se takto
postará o městský areál, který je zanedbaný. Nájemce vedlejší chatové osady p. Hruška s umístěním ovcí nesouhlasí, protože by
rušily ubytované hosty. Dále upozornil na právo rybářů na neomezený přístup na břeh řeky Metuje. OMP dále upozorňuje na
hlučnost benzínového čerpadla a na špatný stav bazénu (silně popraskané dno i zdi, rostou zde náletové dřeviny, vzrostlé stromy
vyrůstají ze zdí a okrajů bazénu), špatný stav budov technického zázemí (zařízení). OŽP: Problém vidí v tom, jak pozemek dnes
udržovat ve "snesitelné" podobě, aby nezarůstal plevelem, dřevinami a nestal se smetištěm. Pronájem lze akceptovat, problém je
jen v tom, zda by si žadatel pozemky pronajal k pastvě i v případě, pokud by nastaly problémy s vodou v bazénu. OŽP - vodní
hospodářství: Uzavřená lokalita je jednoznačně ohrožována průtoky povodňových vod a v případě povodně by byla ohrožena
zvířata. V záplavovém území je omezena i možnost budování nových plotů a dalších staveb, které by bylo potřeba vybudovat z
důvodu chovu. Problematické je i skladování hnoje, aby nebyl v případě povodňových průtoků odnesen vodou. Nádrž koupaliště v
dnešní době již není těsná a bude docházet k mizení vody, a proto bude nutné vodu neustále doplňovat. K čerpání vody z řeky (i
jen hadicí) je nutné povolení nakládání s vodami. Protože použitá voda od ryb bude muset být v rámci výměny vypouštěna do
řeky, tak je nutné i povolení k vypouštění odpadních vod. Nejde tedy jen o nějakou dohodu žadatele s Povodím Labe, ale o
klasické správní vodoprávní řízení. Je možné na základě žádosti tato povolení vydat, ale upozorňuji, že pokud jsou vydána, mají
přesně stanovenou platnost a jsou v platnosti tak, že i když je nebude oprávněný již využívat, nelze vydat další povolení pro další
osobu (např. pro koupaliště). Čeření vody v nádrži hasičským čerpadlem je možné, ale i hlučné. Z vodoprávního hlediska proto
pronájem nedoporučuje. ARCH nesouhlasí se záměrem. Chov ovcí v intravilánu města považuje za nevhodný a chov ryb v místě,
kde není žádná trvalá vodní plocha, za nereálný. ORM se přiklání k názoru ARCH, chov ovcí a ryb se zde zdá nevhodný. Navrhuje
spíše areál zpřístupnit veřejnosti, zajistit pravidelné sečení a údržbu a zabezpečit betonové koupaliště proti pádu. TS doporučují
areál koupaliště pronajmout, alespoň do doby, než bude jistá rekonstrukce areálu. Údržbu nyní provádějí TS cca 2x ročně. Roční
náklady na sekání, uhrabání, naložení a odvoz odhaduje vedoucí na cca 10.000 Kč. OVRR: Jak platný, tak nově projednávaný
územní plán NMnM zahrnuje tyto pozemky do ploch tělovýchovných a sportovních zařízení. Z hlediska ÚP je tedy požadované
zemědělské využití nepřípustné. V případě názoru, že lepší nějaké využití než nechat areál chátrat by v případě požadovaného
chovu musel být návrh více upřesněn, aby se o tom mohlo jednat. Záměr by musel být vyřešen tak, aby neměl zásadní negativní
vliv na okolí a muselo by se jednat jen o dočasné využití. Pokud by požadované využití mělo větší přínos (ne jen ten finanční) než
dosavadní stav, pak by se to dalo rozumně zdůvodnit. Vidí však tuto věc jako komplikovanou, která by se v případě předběžného
souhlasu města musela řádně projednat ve stavebním a vodoprávním řízení. .
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí
oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13066/14
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky v areálu bývalého koupaliště žadateli, V. Š., za účelem
zájmového chovu ovcí a ryb.
RM 309 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 309 - 8.12.2014

V

2.2 Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v ul. T. G. Masaryka
IDENTIFIKACE: Podle usnesení č. RM 307-12961/14 byl zveřejněn od 14.11.2014 do 02.12.2014 záměr města pronajmout na
dobu dvou let ode dne 17.12.2014 pozemek stavební parcela č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, 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, pod
dočasnou stavbou provozovny a její přístavby ve vlastnictví žadatelky, Libuše Matoušové. Ke zveřejněnému záměru bylo dne
21.11.2014 doručeno vyjádření žadatelky, viz příloha - pc 10524 vyjádření.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s uzavřením smlouvy
po zveřejnění záměru a výší nájemného za 1 m2 a rok dle nabídky žadatelky.
ODŮVODNĚNÍ: Zveřejněno dle stanovisek
odborných útvarů a v souladu s usnesení RM č. 307-12961/14 ze dne 10.11.2014 s uvedením minimální ceny nájmu ve výši 120
Kč za 1 m2 a rok. Ke zveřejněnému záměru města jsme obdrželi vyjádření žadatelky s návrhem nájemného ve výši 125 Kč za 1
m2 a rok. Jiná vyjádření nebo připomínky nebyly podány.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13067/14,
(uložen úkol číslo 19227).
RM ukládá OMM uzavřít s pí Libuší Matoušovou, IČO: 11160837, Johnova 310, Nové Město nad Metují, provozovna: T. G.
Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu pozemku stavební parcela č. 307/2 o výměře 114 m2 , druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, jako plochu pod dočasnou stavbou provozovny a její přístavby
(dle příslušných povolení), a to na dobu 2 let ode dne 17.12.2014 za nájemné dle nabídky ve výši 125 Kč za 1 m2 a rok
předložené ke zveřejněnému záměru města žadatelkou dne 21.11.2014.
RM 309 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 309 - 8.12.2014

V

2.3 Veřejná parkoviště na Komenského ulici, sleva z nájmu za permanentky pro služební vozidla města
IDENTIFIKACE: Parkování služebních vozidel městského úřadu na dvou veřejných placených parkovištích v Komenského ulici
před knihovnou a před bankami bylo v roce 2014 řešeno permanentkami v ceně 100 Kč za 1 měsíc pro 6 vozidel (vč. DPH 121
Kč), viz příloha - pc 10485 přehled využívání parkovišť. Na permanentkách je uvedena rozlišovací značka služebního vozidla
(SPZ). Nejedná se o permanentky přenosné. Úhradu město poskytuje nájemci za nezbytně nutné parkování služebních vozidel
města od r. 2008 formou slevy z nájmu (od r. 2010 vypočteno vč. DPH). Nájemce, p. Karel Balaš, navrhuje zachování stávajícího
systému permanentek a výši slevy i pro rok 2015 a souhlasí s tím, že mimo 6 služebních vozidel města bude také Městské
středisko sociálních služeb využívat 2 permanentek na svá služební vozidla zdarma, bez odpočtu z nájmu. Předběžně je
dojednáno, že Městská knihovna v případě, že jí bude přiděleno služební vozidlo, bude zařazena do stejného systému jako
služební vozidla města a obdrží permanentku na SPZ na dobu nezbytného státní na parkovišti. Smlouva o nájmu veřejných
parkovišť ze dne 11.06.2007 je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce, ukončit ji lze i dohodou.
K
ROZHODNUTÍ: 1) Souhlasit se slevou z nájmu za permanentky pro rok 2015, 2) vzhledem k výši ročního nájemného zvážit
možnost projednání umístění parkovacích automatů.
ODŮVODNĚNÍ: Obě pronajatá parkoviště na Komenského ulici jsou
služebními vozidly města a MSSS užívána a nájemce nemá připomínek, systém funguje bez problémů. Cena nájmu byla pro 2014
sjednána na částku 12.000 Kč + DPH v zákonné výši (tj. celkem 14.520 Kč za rok), sleva z nájmu činí 100 Kč + DPH v zákonné
výši (tj. 1.452 Kč za rok), po slevě činí roční nájemné 13.068 Kč, hrazeno v měsíčních splátkách. Smlouva o nájmu s nájemcem p.
Karlem Balášem, nabyla účinnosti od 1.07.2007 za nájemné dle jeho nabídky ke zveřejněnému záměru města pronajmout
parkoviště, a to ve výši 18.000 Kč ročně (tehdy bez DPH, hrazeno v měsíčních splátkách). RM 124 dne 01.10.2007 schválila na
základě žádosti nájemce snížení nájemného na částku 12.000 Kč ročně z důvodu snížení zájmu o parkoviště před nově otevřenou
Městskou knihovnou po přesunu České pošty na náměstí Republiky a tím i snížení tržeb za parkovné. Od r. 2010 je k nájemnému
připočítávána DPH v zákonné výši. Usnesením RM 136 ze dne 31.03.2008 bylo na základě požadavku nájemce, p. Karla Baláše,
řešeno slevou z nájmu poskytnutí 6 permanentek na konkrétní poznávací značky parkování služebních vozidel města po nezbytně
nutnou dobu na parkovištích v Komenského ulici. Cena slevy i počet permanentek je od roku 2008 doposud beze změny 100 Kč/6
permanentek na SPZ/20 zastavení/měsíc. Sleva byla vždy sjednávána na kalendářní rok. Mimo vozidel MěÚ využívají parkoviště k
četnějšímu zastavování i některé příspěvkové organizace města. Pokud Městská knihovna bude mít vlastní služební vozidlo bude
mít rovněž zájem o permanentku, budeme řešit dodatkem. OMM doporučuje zvážit možnost umístění parkovacích automatů. OMM
podotýká, že obě parkoviště na Komenského ulici byla vybudována za účelem umožnit zaparkování těm, kteří si potřebují v těchto
místech obstarat své záležitosti, např. v bance, v knihovně, u lékaře, nákupy v nejbližších obchodech apod. Parkoviště nejsou
určena pro dlouhodobější stání vozidel, které je možné pouze mimo zpoplatněnou dobu.
PROJEDNÁNÍ: Diskutovalo se k
vyhrazení místa pro MKN a k tomu, proč není možné vjíždět na dvůr za MKN. Radní se shodli, že by pro potřeby MKN mělo stačit
vydání jedné permanentky. Vedoucím OMM byla připomenuta opět záležitost řešit tato parkoviště pomocí parkovacích automatů.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13068/14,
(uložen úkol číslo 19228).
RM ukládá OMM uzavřít na období ode dne 01.01.2015 do dne 31.12.2015 s nájemcem zpoplatněných veřejných parkovišť v
Komenského ulici (u Rychty a před bankami), p. Karlem Balašem, příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu s tím, že sjednané roční
nájemné ve výši 14.520 Kč (bez DPH 12.000 Kč) se snižuje o 145 Kč (bez DPH o 120 Kč) měsíčně, a to jako kompenzace za
permanentky na parkování po nezbytně nutnou dobu pro 6 služebních vozidel města Nové Město nad Metují, 1 vozidlo městské
knihovny a 2 služební vozidla městského střediska sociálních služeb s tím, že nájemce jiný způsob vybírání parkovného než je
parkovné stanovené smlouvu o nájmu používat nebude. Roční nájemné za obě parkoviště pro rok 2015 bude vč. DPH činit 12.780
Kč.
RM 309 Ukládá.
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2.4 Částečné svěření působnosti RM odboru majetku města
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM návrh na schválení částečného svěření své působnosti odboru majetku ve smyslu
projednávaných Zásad pro nakládání s majetkem ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, oddíl B.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit - neschválit návrh částečného svěření působnosti rady města OMM.
ODŮVODNĚNÍ: V současnosti platí ohledně
uzavírání smluv o nájmu a výpůjčce následující usnesení RM 232 - 9770/11 ze dne 12.12.2011, viz příloha - pc citace zákona a
RM 232-čl.2.6: RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřuje
odboru majetku města ode dne 01.01.2012 působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na pozemky ve
vlastnictví města, včetně dodatků k těmto smlouvám, které se týkají změny v osobě nájemce či vypůjčitele, pokud jde o osoby
blízké a dohod o ukončení nájemních smluv a smluv o výpůjčce, mimo pozemků k podnikání. OMM předkládá z důvodu
projednávání Zásad pro nakládání s majetkem ve vlastnictví města Nové Město nad Metují orgány města a jak je v nich uvedeno,
nově bude rozhodování o uzavírání smluv o nájmu, výpůjčce a pachtu po zveřejnění pouze v působnosti RM, mimo uzavírání
dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce, mimo smluv na pozemky k podnikání, které se týkají změny v osobě
nájemce či vypůjčitele mezi blízkými osobami a dohod o ukončení uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce, mimo smluv
na pozemky k podnikání.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz byl vysvětlen rozsah a důvod zmocnění pro OMM - je menší než dříve vyplývá to z nových Pravidel pro prodeje a pronájmy městských pozemků, zvýšenou zátěž pro RM to neznamená.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13069/14
RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění o obcích, svěřuje odboru majetku města
ode dne 01.01.2015 působnost rozhodovat o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o výpůjčce, mimo smluv
na pozemky k podnikání, které se týkají změny v osobě nájemce či vypůjčitele, pokud jde o osoby blízké a dohod o ukončení
uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce, mimo smluv na pozemky k podnikání.
RM 309 Pověřuje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Ceník minimálních cen za pronájmy pozemků města Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Návrh Ceníku minimálních cen za pronájmy pozemků města Nové Město nad Metují, který bude přílohou č. 2
projednávaných Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, viz příloha - pc ceník.
K
ROZHODNUTÍ: Schválení Ceníku minimálních cen pronájmů.
ODŮVODNĚNÍ: Rozhodování o uzavírání nájemních smluv
patří dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do vyhrazené působnosti rady města.
Výměrem MF byla ode dne 01.01.2012 byla zrušena regulace cen nájmu pozemků pro zahrady apod. Rada města usnesením č.
RM 236- 9975/12 ze dne 20.02.2012 stanovila ceník za pronájmy pozemků města. OMM navrhuje stanovit tyto ceny jako
minimální a u cen zemědělských pozemků zvýšit cenu z 1 % z bonity na 2 % z bonity pozemků. Navrhovaný ceník minimálních
cen bude součástí Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz
byl vysvětlen pojem minimálních cen a srovnání s cenami dosavadními - k nárůstu nedochází.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová,
vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 309- 13070/14
RM schvaluje s účinností ode dne 01.01.2015 Ceník minimálních cen za pronájmy pozemků města Nové Město nad Metují, který
se stane přílohou č. 2 Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují po jejich schválení
zastupitelstvem města.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Odmítnutí navržené kupní smlouvy (BOD BYL PŘESUNUT do RM 311)
IDENTIFIKACE: ZM usnesením č. ZM 101-7133/14 dne 19.09.2014, viz příloha - pc 5086/5 ZM 101, souhlasilo s prodejem
zaplocené části pozemku pozemková parcela č. 2288, a to o výměře 6 m2, po oddělení geometrickým plánem č. 1953-046/2014,
označenou pozemková parcela č. 2288/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad
Metují ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují, viz příloha - pc 5086/2 foto, a to
za cenu 780 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na geometrický plán ve výši 6.292 Kč a náklady na vklad do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč. Manželé Š. po předložení návrhu kupní smlouvy od záměru koupit pozemek odstoupili s tím, že o
koupi pozemku nemají zájem z důvodu vysoké výsledné kupní ceny. Protože je třeba upravit právní vztah k zaplocenému
pozemku, navrhujeme zveřejnit záměr města pronajmout pozemek pozemková parcela č. 2288/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují za minimální cenu ve výši 10 Kč za 1 m2 pozemku.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Připravit návrh zveřejnění
pronajmout, 2) požádat o posun plotu na hranici pozemku.
ODŮVODNĚNÍ: Prodejem pozemku by byla zachována dosavadní
šíře průjezdu u domu č. p. 20 v Komenského ulici. Náklady na vyhotovení geometrického plánu ale výrazně přesáhly celkovou
sjednanou kupní cenu, viz příloha - pc 5086/4 sdělení o platbě, a zájemce od koupě pozemku proto odstoupil. OMP navrhuje
vyřešit užívání pozemku nájemním vztahem. Druhou možností je požadovat posunutí plotu, ale v případě posunu plotu na hranici
pozemku by došlo ke zúžení přístupu na pozemek st. P. č. 343 manželů Š. v rozsahu od 0 cm – do cca 35 cm, viz příloha - pc
5086/3 GP.
PROJEDNÁNÍ: Po diskusi se radní shodli, že je třeba zkusit ještě dále jednat a pokusit se tento problém dořešit.
Proto bylo rozhodnutí o tomto bodu přesunuto na lednové zasedání RM.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení
OMP - Oddělení majetkoprávní

2.7 Návrh záměru města prodat pozemek Ve Vilách
IDENTIFIKACE: OMM předkládá dle usnesení RM 308-13007/14 ze dne 24.11.2014 návrh záměru města prodat pozemek v
lokalitě Ve Vilách p. p. č. 1222/2 o výměře 712 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Pozemek byl v minulosti nabízen k prodeji společně s pozemky p.
p. č. 1222/1, 1221/1, 1221/2 a st. p. č. 2317 v k. ú. Nové Město nad Metují jako pozemky k zastavění. Nabídky, které město
obdrželo, nebyly ZM přijaty, viz příloha – pc prodej pozemku Ve Vilách - historie. Dále byl pozemek p. p. č. 1222/2 zveřejněn, dle
usnesení č. RM 290-12266/14 ze dne 17.03.2014, pouze k pronájmu ale žádná nabídka podána nebyla. Širší vztahy: RM
doporučila ZM usnesením č. RM 307-12963/14 ze dne 10.11.2014 prodat k zastavění pozemky p. p. č. 1221/1, 1221/2 a st. p. č.
2317 za cenu, kterou nabídl zájemce. RM totožným usnesením souhlasila s ponecháním pozemku p. p. č. 1222/1 o velikosti 314
m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město, v majetku města a netrvá na jeho prodeji k zastavění,
protože tento pozemek plynule navazuje na lesní pozemky v majetku města a jedná se fyzicky o les.
K ROZHODNUTÍ: Uložit
OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Funkční využití pozemku č. 1222/2 je dle ÚP venkovské
bydlení. Tzn., že může sloužit také jako zahrada k pozemku již zastavěnému RD v případě, že bude prodán a připojen k některé
ze sousedních parcel. Pokud by byl pozemek prodán samostatně, tak by jeho využití bylo značně omezené vzhledem k funkčnímu
využití, ochrannému pásmu lesa a nemožnosti jakékoliv výstavby. OF: Souhlasí se stanoviskem OVRR. ORM: Souhlasí s
prodejem p. p. č. 1222/2 vyšší nabídce od vlastníků sousedních parcel. Souhlasí s vyjádřením OVRR, že daný pozemek může
sloužit také jako zahrada k již zastavěnému pozemku RD. Pokud by byl prodán samostatně, tak by jeho využití bylo značně
omezené vzhledem k funkčnímu využití, ochrannému pásmu lesa a nemožnosti jakékoliv výstavby. Nabídková cena za 1 m2 by
však měla být v takové přibližné výši, jako bude za pozemky p. p. č. 1221/1 a 1221/2. TS: Nemají jiných připomínek a souhlasí s
vyjádřením OVRR. ARCH: Souhlasí s prodejem pozemku 1222/2 až po případném prodeji parcel č. 1221/1 a 1221/2. Poté
navrhuje kromě standardního vyvěšení, obeznámit okolní majitele nemovitostí se záměrem prodeje. Pro daný pozemek by bylo
nejlepší ho spojit s některou ze sousedních nemovitostí. Navrhuje též stanovení nejnižší prodejní ceny. V případě nízkých nabídek
doporučuje pronájem. Ve zveřejněném záměru města prodat doporučuje výrazně upozornit, že na pozemek nelze umísit žádnou
stavbu ve smyslu rodinného domu nebo chaty. OŽP: Připomíná, že celý pozemek je nezastavitelný, neboť se nachází v
ochranném pásmu lesa. OMP: Pokud bude schválen ZM prodej pozemků p. p. č. 1221/1, 1221/2 a st. p. č. 2317 v k. ú. Nové
Město nad Metují a tyto pozemky budou prodány, bude zbývající pozemek p. p. č. 1222/2 nabízen k prodeji jako zahrada, protože
na uvedeném pozemku je ochranné pásmo lesa. OMM proto upozorňuje RM na nebezpečí, že pozemek p. p. č. 1222/2 nemusí být
v budoucnu zhodnocen dle představ města jako pozemek k zastavění.
PROJEDNÁNÍ: Proběhla debata, zda formulovat do
vyvěšení záměru pojem nejvyšší nabídka nebo nejvhodnější nabídka.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 309- 13071/14,
(uložen úkol číslo 19229).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 27.02.2015 záměr města prodat pozemek p. p .č. 1222/2 o výměře 712 m², druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují jako zahradu za podmínek uvedených v předloženém návrhu zveřejnění, viz příloha pc návrh záměru.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.8 Převod pozemku společností FATO real s.r.o.
IDENTIFIKACE: Město má s FATO real s.r.o. smluvně ujednáno, že FATO real s.r.o. převede pozemek k zastavění na stavebníka
pouze v případě, že stavebník se městu smluvně zaváže, že do 2 let od podpisu kupní smlouvy na pozemek zahájí stavbu RD a
do 4 let od podpisu kupní smlouvy na pozemek stavbu RD dokončí. Tento závazek je zajištěn smluvními pokutami. Na pozemky p.
p. č. 696/46, 694/1, 2073/1 a 658/9 v k. ú. Nové Město nad Metují má město ode dne 12.12.2013 uzavřenou smlouvu o
podmínkách provedení stavby s p. J. N., který se městu zavázal, že na pozemcích po uzavření kupní smlouvy s FATO real s.r.o.
vybuduje dle podmínek uvedených ve smlouvě 3 rodinné domy. FATO real s. r. o. žádá město o souhlas s převodem části
pozemku p. p. č. 696/46 o výměře 131 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, viz přílohy - pc snímek mapy a pc foto, původně
určeného k zastavění RD, na paní Mgr. K. F. a pana Bc. D. F., kteří uvedenou část pozemku dlouhodobě užívají a je připlocena k
jejich pozemku, na kterém mají postavený RD čp. 883 v ul. Československé Armády, viz příloha - pc geometrický plán. FATO real
s. r. o. předkládá městu geometrický plán č. 1960-6/2014 ze dne 31.7.2014, který odděluje z pozemku p. p. č. 696/46 pozemek p.
p. č. 696/66 o výměře 131 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí
převod 131 m2 na F.
ODŮVODNĚNÍ: FATO real s.r.o. předložilo městu úpravu situace ve variantě č. 7. V případě, že bude tato
varianta č. 7 schválena, není důvod s převodem pozemku na F. nesouhlasit. OMM: Souhlasí.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse se týkala
tvaru a velikosti pozemku a toho, zda po tomto převodu nezůstane pozemek k zastavění RD příliš malý.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 309- 13072/14,
(uložen úkol číslo 19230).
RM bere na vědomí převod části pozemku p. p. č. 696/46 o výměře 131 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, geometrickým plánem
č. 1960-6/2014 ze dne 31.7.2014, viz příloha - pc geometrický plán, označeného p. p. č. 696/66 o výměře 131 m2, druh pozemku
zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 4674 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO
Real s.r.o., původně určeného k zastavění RD, na paní Mgr. K. F. a pana Bc. D. F., kteří uvedenou část pozemku dlouhodobě
užívají jako zahradu a je připlocena k jejich pozemku, na kterém mají postavený RD čp. 883 v ul. Československé Armády s tím,
že pozemek p. p. č. 696/66 o výměře 131 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují nebude použit k zastavění
RD.
RM 309 Ukládá.
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2.9 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení dřevin rostoucích mimo les
IDENTIFIKACE: Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín, paní Mgr. Jana Vitverová, žádá OŽP o povolení pokácení 1 ks
topolu na zahradě MŠ. Topol je při květu alergen, zjara padá a negativně ovlivňuje zdraví dětí, nebezpečné je také padání
popraskaných větví. Dále ředitelka školy žádá o pokácení 2 ks jasanů nacházejících se v bezprostřední blízkosti šaten u
tělocvičny. Spad listí ucpává žlaby a svody vody na budově, voda pak stéká po fasádě, tvoří se vlhkost, plíseň a je narušena i
kvalita střechy. Tyto stromy opět ohrožují bezpečnost a zdraví dětí. Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - viz příloha č. RM 309 - 2/9.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS a
OŽP: Vzhledem k tomu, že se jedná o silně exponovanou a frekventovanou plochu, bylo TS objednáno odborné posouzení
aktuálního stavu všech stromů v areálu "ZŠ Krčín" z hlediska jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti, které zpracoval
dendrolog Ing. Jaroslav Kolařík, Rosice, jako znalec pro obor ochrana přírody. V případě 2 ks jasanu ztepilého nebylo kácení
předmětných stromů navrženo, pouze bylo doporučeno provedení prořezu korun stromů, který zajistí TS nejpozději do dne
31.03.2015. K otázce ucpávání svodů a narušování kvality střešní krytiny TS a OŽP souhlasí s vyjádřením OSN. V době vlastního
terénního šetření nebyly shledány žádné známky poškozování budovy v důsledku blízkosti obou jasanů. Spadu listí do okapů lze
předejít instalací ochranné síťky. Stav topolu černého byl odborně posouzen dne 04.12.2014 a znalcem byl tento strom doporučen
ke kácení. K uváděným důvodům pak orgán ochrany přírody konstatuje, že produkci alergenního pylu nelze dost dobře považovat
za závažné důvody pro povolení kácení stromů ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. V období květu stromů je koncentrace pylu v ovzduší vždy vysoká (pyl může být větrem nesen až 3 km
od místa vzniku dle druhu dřeviny), a vzhledem k proudění vzduchu ji v lokalitě nelze spojovat pouze s jednou konkrétní dřevinou.
Z výše uvedených důvodů OŽP a TS 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.Vyjádření OMM (OSN): Dle informacích
získaných od odborných útvarů a dle zkušeností s údržbou objektu školy Krčín, není nutné nyní stromy uvedené v žádosti kácet.
Dle názoru OSN je třeba pouze tyto stromy odborně ošetřit (prořezat). Vyjádření ORM: Na základě vyjádření OŽP a správce
budovy souhlasí s pokácením topolu. S pokácením jasanů nesouhlasím, OSN neshledalo žádný vážný problém, který by stromy
zavinily na budově přilehlé. Vyjádření ARCH: Z pohledu ARCH nedoporučuji kácení těchto vzrostlých stromů. Jejich přínos pro
dotvoření kvalitního prostředí je značný. Problémy s listím ve žlabech je nutné zajistit průběžnou údržbou, nikoliv kácením dvou
letitých stromů. Co se týká topolu, ponechávám na odborném posouzení, zda-li při blízkém sousedství smrku je možné, uvažovat o
zachování pouze jednoho solitérního stromu (v tom případě bych souhlasil s odstraněním topolu).
PROJEDNÁNÍ: Radní navrhli
doplnit do usnesení úkol pro TS zajistit prořez korun jasanů a pro OSN instalaci sítěk do okapů proti napadání listí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 309- 13073/14,
(uložen úkol číslo 19231).
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.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.1 Dodatek č. 557/2014/1 ke smlouvě č. 557/2014 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2014
IDENTIFIKACE: RM 301 ze dne 18.08.2014 usnesením č. RM 301-12724/14 schválila Smlouvu č. 557/2014 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 na akci „Stavební úpravy chodníků v ul.
Rašínova a 28. října. V této smlouvě se upravuje výše poskytnutých prostředků ze SFDI dle částky uvedené v SOD s firmou
NOVOSTAV s.r.o. Maximální výše poskytnutých finančních prostředků ze SFDI na rok 2014 na akci „ Stavební úpravy chodníků v
ul. Rašínova a 28 října“ ISPROFOND 5527510065 činí 2 340 000 Kč, což odpovídá 69,99% souhrnu celkových uznatelných
nákladů stavební části akce, které činí 3 343 457,42 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů z celkové ceny 4 820 279 Kč
vč. DPH. Při realizaci akce došlo ke změnám ve vícepracích a méněprácích, které byly řešeny dodatky k SOD č.1, č.2. Dodatek
č. 1 byl schválen RM 305 usnesením č. RM 305- 12914/14. Dodatek č. 2 byl schválen RM 308 usnesení č. RM 308- 13024/14. Na
základě těchto dodatků jsme požádali o dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI, neboť došlo ke změně
uznatelných nákladů. Dodatkem č 557/2014/1 se upravuje výše poskytnutých prostředků ze SFDI: Maximální výše poskytnutých
prostředků ze SFDI činí 2 232 000,-Kč, což odpovídá 69,98% souhrnu celkových uznatelných nákladů, které činí 3 189 714,51 Kč
vč. DPH z celkové ceny 4 504 221,00 Kč vč. DPH.
K ROZHODNUTÍ: Schválit dodatek č. 557/2014/1 ke smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014. na akci „ Stavební úpravy chodníků v ul.
Rašínova a 28 října“ ISPROFOND 5527510065 a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse se týkala
výše neuznatelných nákladů této dotované akce. Vedoucí ORM vysvětlila, o jakou částku jde, a že to je způsobeno změnami při
realizaci, kdy některé tyto změny nebyly do uznatelných nákladů připuštěny.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13074/14,
(uložen úkol číslo 19232).
RM 309 schvaluje dodatek č. 557/2014/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2014 na akci „ Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28 října“ ISPROFOND 5527510065 ve znění
přílohy č. RM 309 - 3/1. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o umístění zařízení - umístění vrchního vedení městského rozhlasu na podpěrné body
IDENTIFIKACE: V rámci rozpočtu technických služeb města se připravuje rozšíření vedení městského rozhlasu v ulici Smetanova.
Kabelové vedení městského rozhlasu je navrženo tak, že bude umístěno na podpěrné body nízkého napětí společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. K tomuto způsobu uložení je nutné uzavřít Smlouvu o umístění zařízení. Tato smlouva je bezúplatná a vymezuje
bližší podmínky vzájemné spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování vedení a instalace zařízení uživatele na
podpěrné body nn, ve snaze zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení umístěná ve
veřejném zájmu.
K ROZHODNUTÍ: Schválit předloženou bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení.
PROJEDNÁNÍ: Mgr.
Černý - připomínka k městskému rozhlasu na Františku, kde v některých částech úplně chybí. Paní Petruželková upozornila, že v
části Františku, kde bydlí, rozhlas sice je, ale nefunguje. TAJ - městský rozhlas nyní bude protažen do lokality Kaštánek a do ulice
Smetanova - o případných poruchách je třeba informovat ihned p. Trojana.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM – Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13075/14,
(uložen úkol číslo 19233).
RM schvaluje předloženou bezúplatnou smlouvu o umístění zařízení mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Veřejná zakázka - „III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“
IDENTIFIKACE: Královéhradecký kraj vypsal během září 2014 veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci „III/28520 Vrchoviny Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“. V této zakázce figurují 2 zadavatelé. Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, 50003 Hradec Králové a zadavatel č. 2: Nové Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují. Zadavatel č. 2 bude financovat v rámci této zakázky tyto stavební objekty: SO01 Komunikace, SO 101.2
Parkovací pruh, SO 101.23 Výměna aktivní zóny parkovací pruh, SO 101.25 Sanace parapláně parkovací pruh a SO 402.2
Nasvětlení přechodů. Vítězný uchazeč bude uzavírat SOD s oběma zadavateli, s každým na jeho dílčí část. RM je předkládána
Zpráva z hodnocení a posouzení a nabídek a doporučení hodnotící komise a dále smlouva s vítězným uchazečem pro část
Nového Města nad Metují.
K ROZHODNUTÍ: Vyloučit uchazeče, vzít na vědomí celkovou cenu veřejné zakázky, schválit
zadání veřejné zakázky „III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“ vítěznému uchazeči v části, ve které je
zadavatel Nové Město nad Metují, schválit smlouvu o dílo mezi vítězným uchazečem a městem Nové Město nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ: Bylo podáno 5 nabídek. Jeden uchazeč byl požádán o doplnění kvalifikace v nabídce, při hodnocení nabídek byl
jeden uchazeč navržen k vyloučení.
PROJEDNÁNÍ: Bližší komentář podal MST. Ing. Maur - nikde nenašel sankční úrok za
nedodržení termínu plnění. ORM přislíbilo prověřit a dát zpětnou informaci všem radním. V další diskusi pak byla diskutována
rizika, která vzniknou v případě, že by byla najednou realizována ul. Náchodská a zároveň došlo k uzavírce Sepského mostu. Z
OMM bylo vysvětleno, že v cca lednu 2015 bude koordinační schůzka s investorem, kde by měly být tyto záležitosti řešeny.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM
- Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13076/14,
(uložen úkol číslo 19234).
RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o vyloučení uchazeče SaM silnice a mosty a.s., Máchova
1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „III/28520 Vrchoviny – Nové Město
nad Metují, ul. Náchodská“. RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „III/28520 Vrchoviny –
Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, bere na vědomí zadání celé této veřejné zakázky firmě Poor, a.s., Dubečská 3238/36,
Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560 za celkovou nabídkovou cenu 29.315.707,05 Kč bez DPH (35.472.005,53 Kč vč.
DPH) s celkovou dobou realizace stavby v trvání 30 týdnů. RM souhlasí se zadáním části veřejné zakázky „III/28520 Vrchoviny –
Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, která bude provedena pro město Nové Město nad Metují, firmě Poor, a.s., Dubečská
3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560, za nabídkovou cenu pro Nové Město nad Metují ve výši 791.160,17 Kč bez
DPH (957.303,81 Kč vč. DPH). RM schvaluje na tuto část zakázky Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací pro Nové Město
nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou POOR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO:
43005560 a pověřuje ST jejím podpisem, dále pověřuje ST podpisem Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče.
RM 309 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Aktuální stav a vize v oblasti dotací
IDENTIFIKACE: Usnesením č. RM 307-13003/14 byl OMM uložen úkol informovat o aktuálním stavu a vizi v oblasti dotací v
budoucím návrhovém období - tj. dotační tituly v letech 2016 - 2020. Tímto informujeme, že v současné době jsou známy pouze
jednotlivé operační programy, které budou v letech 2014 -2020 spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů. Proces
přípravy těchto programů je mnohdy stále ve fázi připomínkování Evropskou komisí. Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne
28.11.2012 byly pro nové programové období vymezeny tyto programy (Příloha č. 1). Jedná se o stejné či obdobné operační
programy, které známe z programového období 2007 - 2013. Informace, které v této době máme, jsou pouze z absolvovaných
seminářů, kde byly nastíněny možné podoby OP. Stručný přehled hlavních dotačních možností pro města v letech 2014 - 2020 je k
dispozic v příloze č. 2. Největší příležitosti pro město vidíme v OP Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce a v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP). V rámci Operačního programu Životní prostředí, ze kterého byly městem v minulých
letech velmi často čerpány evropské prostředky, budou dotační možnosti v následujících letech velmi obdobné. Opět zde je 6
prioritních os, ve kterých by mělo nadále docházet k podpoře energetických úspor – renovace veřejných budov, zlepšování kvality
ovzduší - snížení emisí z lokálního vytápění, zlepšení stavu odpadového hospodářství - rekultivace starých skládek a zlepšování
kvality vody - výstavba ČOV, protipovodňová ochrana. Vypsání prvních výzev se očekává začátkem roku 2015. V rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL budou 4 prioritní osy. Podpora cestovního ruchu bude v novém
programovém období celkem omezena. Podporovány by měly být víceméně akce neinvestičního charakteru. Budování
cyklostezek v rámci tohoto programu je omezeno na stezky, nejlépe bezbariérové, propojující kulturní a přírodní zdroje, mající
přeshraniční dopad. Zde se vypsání prvních výzev předpokládá na 2. kvartál roku 2015. Integrovaný regionální operační program v
novém období nabídne asi nejvíce dotačních příležitostí pro město. Bude zde podporována jak infrastruktura, tak i kulturní a
přírodní dědictví, velká část je pak věnována zkvalitňování sociální oblasti. Vypsání výzev se zde očekává v první polovině roku
2015. Další možností pro čerpání finančních prostředků na realizaci projektových záměrů města jsou Dotační programy KHK. Zde
jsou výzvy pro podání žádosti vyhlašovány v nepravidelných termínech v 8 oblastech. Spoluúčast financování v těchto programech
je ze strany města celkem vysoká. Maximální výše podpory z KHK je mnohdy pouze 50-70% z výdajů a často je výše podpory
limitována. V těchto krajských dotačních programech vidíme možnost uspět s menšími projekty, které nejsou tak finančně náročné.
V současné době jsou vypsány výzvy v programu Kultura a památková péče, které končí v lednu roku 2015. V rámci programu
Nová zelená úsporám, kde jsou podporována opatření ke snížení energetické náročnosti domů, bude oblast pro podporu bytových
domů otevřena v roce 2015. K tomuto programu podrobnější informace bohužel nemáme. Přehled dalších OP a jejich opatření je k
nahlédnutí v příloze. V současné době tedy víme pouze nástin obsahů prioritních os v jednotlivých operačních programech.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí předložené informace o aktuálním stavu operačních programů nadcházejícího programového
období 2014 - 2020.
PROJEDNÁNÍ: Z diskuse vyplynul požadavek radních, aby byla ještě zpracována informace o možnosti
využít dotací z uvedených OP na konkrétní záměry města, které vyplývají ze Strategického plánu města. OMM - bude zasláno emailem.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13077/14,
(uložen úkol číslo 19235).
RM bere na vědomí předložené informace o aktuálním stavu operačních programů (OP) nadcházejícího programového období
2014 - 2020. RM ukládá OMM zpracovat informaci o možnosti využít dotací z uvedených OP na konkrétní záměry města, které
vyplývají ze Strategického plánu města a odeslat ji radním e-mailem.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.5 Upravená situace v části Březinek - úprava studie Březinky
IDENTIFIKACE: Společnost FATO a.s., člen holdingu FATO, Hradec Králové předložila na OMM upravenou situaci včetně
komentáře projektanta (p. Nývlt), která respektuje vyslovený požadavek výměry parcely nad 700 m2 a obsahuje i odstavná
parkovací místa. FATO konzultovalo danou záležitost s p. Semerádem, kterému se toto řešení nelíbilo s ohledem na to, že to
situaci významně prodražuje. FATO požádalo o zvážení, zda-li by pro tento účel a počet parcel stačilo poloviční počet odstavných
stání – tj. 3 ks (nedá se očekávat, že se na místě potkají návštěvy všech vlastníků parcel najednou). OMM však na svém
stanovisko trvá a požaduje 6 parkovacích míst, tj. 1 místo na 1 RD. FATO by chtělo provést realizaci sítí v této části Březinek v
první polovině příštího roku. Na pondělí 08.12.2014 je ještě před zasedáním RM svolá na schůzka s p. Semerádem. O výsledku
bude RM informována přímo na zasedání.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit předloženou situaci - úpravu, která se týká
studie Březinky, která reguluje výstavbu v dané lokalitě.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí s návrhem. Návrh splňuje parametry
nového UP, vyhl. 501/2006 o veřejném prostranství a další předpisy o zajištění požární bezpečnosti, provozu na místních
komunikacích, požadavcích na obytné zóny apod. Počet parkovacích stání na veřejném prostranství by měl být v pořádku a měl by
vyjít dle ČSN 73 6110 1 stání/rodinný dům. OMM: Také souhlasí. ARCH: Souhlas se situací, kde je šest parkovacích míst pro šest
rodinných domů.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi vysvětleno, proč to jde i do ZM - týká se to dosud platné zastavovací studie, kterou
schvalovalo ZM. ST - bylo by dobře, kdyby zástupci fy FATO byli přítomni na zasedání ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 309- 13078/14,
(uložen úkol číslo 19236).
RM doporučuje ZM schválit změnu v řešení situace dílčí části území Březinky ve znění přílohy č. RM 309 - 3/5.
RM 309 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní řad na pozemcích p. č. 295/1 a 595/9, k. ú. Krčín
(Přesun z RM 308 - 3/11)
IDENTIFIKACE: Projektant Ing. Pavel Romášek, který zastupuje a zpracovává pro p. Otu Macha projektovou dokumentaci na
vodovodní řad k pozemkům p. p. č. 295/1 a 259/9, k. ú. Krčín, zaslal na město k odsouhlasení Smlouvu o právu provést stavbu
vodovodního řadu. Uvedená stavba prochází pozemky č. 154/1, 154/2 a 710/11, které jsou ve vlastnictví města. Vedoucí ORM
požádala na jednání RM 308 o přesunutí celého bodu do této RM, a to z důvodu přepracování navrhované Smlouvy o zřízení
věcného práva stavby.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Smlouvu o o právu provést stavbu - vodovodní řad na pozemcích p. č.
295/1 a 595/9, k. ú. Krčín
ODŮVODNĚNÍ: ORM souhlasí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 309- 13079/14,
(uložen úkol číslo 19237).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - vodovodní řad na pozemcích p. č. 295/1 a 595/9, k. ú. Krčín ve znění přílohy č.
RM 309 - 3/6. RM pověřuje ST jejím podpisem.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.7 Inundační most propustek v Krčíně - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení, smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
IDENTIFIKACE: RM 301 schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro ÚS, stavební povolení a
provedení stavby firmou Prokonsult s.r.o., Koubovka 876,549 01 Červený Kostelec. Při projektových pracích se zjistilo, že pro
realizaci propustku je nutno provést přeložku plynovodního řadu. Způsob provedení a umístění přeložky byl projednán se zástupci
RWE GasNet, s.r.o. na jednání s dotčenými orgány a správci sítí dne 27.11.2014. Stávající plynovodní řad se přeložkou převede
před propustkem na druhou stranu komunikace, mimo těleso propustku na pozemek p. č. 675/14 a za propustkem se vrátí zpět do
trasy stávajícího plynovodního řadu. Pro získání souhlasného stanoviska s přeložkou plynovodního řadu a stavbou propustku pro
účely stavebního řízení je nutno uzavřít mezi Městem Nové Město nad Metují a RWE GasNet s.r.o. následující smlouvy: Smlouvu
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících; Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Návrh smluv je přílohou tohoto bodu. Odůvodnění - OMP: Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
musí být uvedeno, že všechny náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město, budoucí povinný z věcného
břemene, protože se jedná o nezbytnou přeložku plynárenského zařízení vyvolanou městem. Proto nelze za zřízení věcného
břemene požadovat úplatu od strany oprávněné z věcného břemene, RWE GasNet, s.r.o., dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi
ve vlastnictví města.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících mezi městem Nové Město nad Metují a RWE GasNet s.r.o. ve znění přílohy č. RM 309–3/7, schválit Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město nad Metují a RWE GasNet s.r.o. ve znění přílohy č. RM
309–3/7 a pověřit starostu podpisem těchto smluv.
ODŮVODNĚNÍ: Smlouvy budou podepsány v případě, že bude v rozpočtu
schválena položka na inundační propustek v Krčíně.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 309- 13080/14,
(uložen úkol číslo 19238).
RM schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Nové Město
nad Metují a RWE GasNet s.r.o. ve znění přílohy č. RM 309 - 3/7. RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Nové Město nad Metují a RWE GasNet s.r.o. ve znění přílohy č. RM 309–3/7 a pověřuje starostu podpisem
těchto smluv.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Řešení tranzitní dopravy
IDENTIFIKACE: Ve čtvrtek, dne 04.12.2014 byl na MěÚ doručen dopis p. M. H., Ing. J. Š. p. J. Š., p D. V. a Ing. V. Z. ve věci
řešení tranzitní dopravy ve městě. Podrobnosti viz příloha č. RM 309 - 3/8. Dopis je zaslán jak RM, tak i na vědomí ZM. Tento
dopis byl proto v samostatném bodě vložen i do programu ZM č. 2 (104), které se uskuteční dne 11.12.2014.
K ROZHODNUTÍ:
Projednat a stanovit případný další postup.
PROJEDNÁNÍ: Radní diskutovali o požadavcích uvedených v dopise, mj. o tzv.
"vyhledávací studii" a o alternativách dalšího řešení přeložky a obchvatu města. Byla deklarována snaha se skupinou nadále
konstruktivně jednat.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 309- 13081/14,
(uložen úkol číslo 19239).
RM projednala ve znění přílohy č. RM 309 - 3/8 dopis p. M. H., Ing. J. Š., p. J. Š., p. D. V. a Ing. V. Z. ve věci dalšího postupu
při řešení tranzitní dopravy ve městě.
RM 309 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Dotaz Mgr. Černého k řešení problematiky zatékání vody do sklepů na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Dotazy radního Mgr. Černého k dalšímu řešení problematiky zatékání vody do sklepů na Husově náměstí.
PROJEDNÁNÍ: ST - podal bližší komentář ze schůzky - setkání s vlastníky nemovitostí, které se uskutečnilo přímo v jejich
domech. Vedoucí OMM informoval o dalším postupu, který zde bude následovat.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Lubomír Černý, radní Rada města

STIS

Stránka 24 z 39

Tisk: 15.12.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl. 4

RM 309 - 8.12.2014

Správa nemovitostí

17:05

V

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.11.2014
(Int.: OMM/OSN/265)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.11.2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13082/14
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.11.2014 ve znění přílohy č. RM 309 - 4/1.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2014
(Int.: OMM/OSN/266)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na
vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13083/14
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2014 ve znění přílohy č. RM 309 - 4/2.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 85/2014
(Int.: OMM/OSN/267)
IDENTIFIKACE: Dodatek ke smlouvě o dílo č. 85/2014, kterou se realizuje výměna oken v bytovém domě č. p. 481-2, ul. ČSA.
Dodatek smlouvy se týká snížení ceny díla o 5.630 Kč bez DPH (6.475 Kč vč. DPH), z důvodu neprovádění některých prací
obsažených v nabídce.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zněním dodatku ke smlouvě o dílo.
ODŮVODNĚNÍ: Po realizaci a
předávání díla bylo zjištěno, že v některých případech nebyly správně použity, nebo nebyly instalovány těsnící pásky na rámy
oken ze strany exteriéru. Tato závada již nelze odstranit a technicky bude detail řešen až při provádění zateplovacího systému
objektu při provádění zateplení špalet oken.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13084/14,
(uložen úkol číslo 19240).
RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 85/2014, který se týká snížení ceny díla o 5.630 Kč bez DPH (6.475Kč
vč. DPH), z důvodu neprovádění některých prací obsažených v nabídce ve znění přílohy č. RM 309 - 4/3 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
RM 309 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 112/2014
(Int.: OMM/OSN/268)
IDENTIFIKACE: Dodatek ke smlouvě o dílo č. 112/2014, kterou se realizuje změna užívání nebytového prostoru v objektu č. p.
36, ul. T. G. Masaryka na byt. Dodatek smlouvy se týká zvýšení ceny díla o 18.465 Kč bez DPH (21.235 Kč vč. DPH), z důvodu
provádění prací, které nabyly obsaženy ve výkazu výměr a projektové dokumentaci. Dále dodatek ke smlouvě řeší prodloužení
termínu ze dne 30.11.2014 na dne 12.12.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zněním dodatku ke smlouvě o dílo.
ODŮVODNĚNÍ: V průběhu stavby bylo zjištěno, že je třeba provést: vyrovnání zdiva stěrkou s vložením výztužné tkaniny, osekání
a vyrovnání omítky pod keramický obklad koupelny, změna řešení nuceného odvětrání koupelny, provedení SDK příčky (jako
náhrada stávající dřevěné příčky), odpočet nákupu a montáže interiérových dveří. Termín se prodlužuje z důvodu kombinace
řemesel na stavbě. Navýšení bude kryto z financí určených na údržbu bytového fondu.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí
oddělení OSN - Odbor majetku
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13085/14,
(uložen úkol číslo 19241).
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 112/2014, týkajícího se zvýšení ceny díla o 18.465 Kč bez DPH
(21.235 Kč vč. DPH), z důvodu provádění prací, které nabyly obsaženy ve výkazu výměr a projektové dokumentaci a dále
prodloužení termínu realizace ze dne 30.11.2014 na dne 15.12.2014. RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 ve znění přílohy č. RM
309 - 4/4 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RM 309 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

13:05

V

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2013/2014 ve školní jídelně při "ZŠ Komenského" - přizvána vedoucí na
13:05 hodin
IDENTIFIKACE: Vedoucí školní restaurace Scolarest při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod,
vystoupila v RM s hodnocením školního roku 2013/2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s hodnocením školního roku
2013/2014 ve školní restauraci Scolarest při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
PROJEDNÁNÍ: Paní Ivana Čápová, vedoucí ŠJ při "ZŠ Komenského", byla pozvána na jednání RM, aby zhodnotila školní rok
2013/2014 ve školní jídelně při ZŠ Komenského (Scolares) - Počet strávníků se od minulého školního roku nezměnil, jsou
připravována 3 jídla, z toho jedno bezmasé, dále si strávníci mohou vybrat ze 6 druhů zeleninových a ovocných salátů. Od září se
snížila nabídka sladkých produktů včetně sladkých nápojů. V roce 2014 Scolarest zajišťoval pro město občerstvení a raut na
několika akcích - Sportovec Nového Města nad Metují, pracovní schůzka a závěrečná akce v rámci Dnů polsko-české křesťanské
kultury, Hrnec smíchu, sponzorské dary věnoval na plaveckou štafetu "O pohár starosty města" a na Dětský silvestr. Spolupráce
se školou je výborná. Poté dal ST prostor k dotazům. Ing. Maur - Na kolik % je naplněna kapacita? Paní Čápová - mohli bychom
vařit ještě o zhruba 60 strávníků více. Ing. Maur - reklamace v porovnání s rokem předchozím? Paní Čápová - reklamace nebyly
ani tak na kvalitu jídla, žáci 5. ročníku si stěžovali na množství, žáci v tomto věku jsou zařazeny do kategorie 1. stupně, ale někteří
jsou vyspělejší a porce jim nestačí. Mohou si přidat, ale jen přílohu. Ing. Maur - dotaz na požadavky na dovybavení. Paní Čápová vyřešení elektroinstalace, požadavek byl předán OSN. Mgr. Černý - kolik cizích strávníků k Vám chodí? Paní Čápová - přibližně
50. Mgr. Černý - tj. i z řad důchodců? Paní Čápová - ano. OŠKS - doplnil o informaci k bezobjednávkovému systému. ST
poděkoval paní vedoucí za její dosavadní práci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13086/14
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2013/2014 ve školní restauraci Scolarest při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, přednesené vedoucí tohoto školského zařízení a děkuje jí za její dosavadní práci.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.2 Hodnocení školního roku 2013/2014 v základních školách - přizváni ředitelé na 13:20 hodin
IDENTIFIKACE: Ředitelé "ZŠ Malecí", "ZŠ Komenského", ZŠ a MŠ Krčín a školní psycholožka předstupují před RM s
hodnocením školního roku 2013/2014. Součástí hodnocení je rovněž práce školní psycholožky a činnost školních jídelen při "ZŠ
Malecí" a ZŠ a MŠ Krčín.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s hodnocením školního roku 2013/2014 v základních školách.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
PROJEDNÁNÍ: OŠKS - přivítal ředitele
novoměstských ZŠ a školní psycholožku, kteří rovněž přišli na jednání RM zhodnotit školní rok 2013/2014. První dostala slovo
Mgr. Jolana Lásková (ředitelka "ZŠ Malecí") - škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, pokračuje v realizaci
programu "Zdravá škola", spolupracuje se školní psycholožkou, která do školy pravidelně dochází a rovněž s odborným subjektem
Semiramis - 2x ročně mají setkání s psycholožkami, spolupracují se všemi třídami 2. stupně. Ve škole velmi dobře pracuje
preventistka rizikového chování. Dobrá zkušenost s Klubem Mandl - jednou až dvakrát týdně připravují socializační hry a různé
aktivity o polední přestávce pro žáky 4. a 5. ročníku - děti to mají rády. V lednu proběhla ve škole kontrola uskutečněná Českou
školní inspekcí, škola byla hodnocena velmi dobře. V současné době je ve škole 33 dětí se specifickými poruchami učení a
chování, věnuje se jim 8 vyučujících, 2 pracovnice absolvovaly studium Feuersteinovy metody. Dále ředitelka informovala o
výchovném poradenství, o ekologické výchově - ve škole se třídí odpady, sbírají baterie, el. přístroje a tonery. Škole se připojila k
programu "Zdravé zuby" a "Ovoce do škol". Ve škole pracuje 25 kroužků pod školní družinou a 6 kroužků pod školním klubem - je
do nich zapojeno hodně dětí. Byla zahájena úprava školní zahrady, vysázeny stromy, došlo k zastínění prostoru. Pracovní vztahy
ve škole jsou na velmi dobré úrovni a i mezi dětmi je vše v pořádku. O prázdninách školní jídelna vařila pro házenkáře, kteří ve
škole měli soustředění. Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie - 22 Kč, 27 Kč a 25 Kč, cizí strávníci 55 Kč. Koupili jsme nový
energeticky úsporný krouhač zeleniny na výrobu zeleninových salátů, obloh. Polévka je jedna - výběr hlavního jídla je ze dvou
jídel, mléčný nápoj, čaj, atd. Všechny komponenty spotřebního koše plníme. Požadavky hygieny jsou na takové úrovni, že to je
někdy téměř neřešitelná situace. Kuchařky mají předepsané, kolikrát mají vařit ryby, luštěniny, vepřové a hovězí maso, bezmasé
jídlo, atd. Přinesla na ukázku, jak vypadají jídelníčky - za minulý týden - u každého jídla je uveřejněn kód alergenu, aby se ten, kdo
má určitou alergii, mohl jídla vyvarovat. Mgr. Jana Vitverová (ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín") - rozdala přítomným školní časopis, který
nepravidelně vychází v průběhu školního roku a mapuje život školy. Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu
Ruku v ruce za vzděláním - klademe velký důraz na spolupráci s rodiči, kteří se stávají partnery, mezi učiteli, žáky a rodiči panuje
vzájemná úcta a respekt. 2x za školní rok se konají konzultační dny, kdy se schází učitel, rodič a žák v rozhovoru. Ve škole je v
současné době 314 žáků ve 13 třídách, 2 oddělení školní družiny a 2 oddělení školního klubu, 28 kroužků (sportovní, výtvarné,
vzdělávací, ….). Ve škole pracuje plně kvalifikovaný pedagogický sbor (24 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 4 vychovatelky). Ve
škole pracuje rodilý mluvčí, který byl placen z projektu "EU peníze školám", nyní využívají prostředky od společnosti SCIO, se
kterou spolupracují. 6 učitelů absolvovalo studium Feuersteinovy metody. V rámci nepovinných předmětů pracují ve škole dva
sbory a náboženství. Zúčastňují se soutěží a olympiád - okresní kola v matematice (druhá a třetí místa), ve sportovních soutěžích
získali zlatou medaili v kopané. V rámci environmentální výchovy jsou zapojeni do projektu "Čistá škola". Nejzdařilejší akcí je
Krčínský maratón (680 účastníků). Ve škole je vydáván školní časopis Krčíňoviny. Oba pěvecké sbory (Notičky a Terénní berušky)
se účastní městských akcí, vystupují i v Praze na Staroměstském náměstí. Velice dobře pracuje školní parlament - péče o žáka v
Indii, platí mu školné. Školní jídelna vaří pro žáky základní školy, dováží obědy do mateřské škol, ve Vrchovinách je samostatná
školní jídelna. Ceny obědů pro žáky ZŠ - 21, 23 a 25 Kč, vaří se i pro cizí strávníky, ale vzhledem k omezeným prostorům jen do
jídlonosičů. Mgr. Vladimír Milt (ředitel "ZŠ Komenského") - škola také pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, ve
škole jsou 4 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. 7 učitelek absolvovalo studium Feuersteinovy metody. Škola
získala grant na vybudování školní zahrady, připravují programy pro školy, které chtějí nabídnout i ostatním školám, a to nejen
novoměstským. V letošním roce byla dokončena výměna oken do školního dvora - děkuji za to městu, že se to uskutečnilo. V
uplynulém školním roce dosáhli žáci významných úspěchů - zvítězili v celostátním kole ekologické olympiády v Třeboni, získali 2. 4. místo na chemická olympiádě v Pardubicích, v celostátním kole olympiády v němčině skončila jejich žákyně na 5. místě, dalších
olympiád a soutěží je mnoho. Ve sportu za poslední 4 roky byli vždy na stupních vítězů v celostátním kole ve florbalu dívek (letos
třetí místo). Mezinárodní projekt Děti dětem funguje již 7 let - tímto zve na besedu - příští pondělí od 17 hodin - děti budou povídat
o letošní expedici + film. Žáci na 2. stupni postupně absolvují kurzy - turistický, lyžařský, vodácký, cyklistický. V 5., 7. a 9. ročníku
žáci absolvují "SCIO" testy. V každé třídě je min. 1 PC, dataprojektor, s digitální technikou se pracuje poměrně hodně. S jídelnou
jsme spokojeni, informace jste již slyšeli - vyhovuje nám jedno bezmasé jídlo, ryb je dost, zeleninové saláty. ST - k jídelnám - platí
to, co jsem řekl před cca 4 lety, nebudeme nikoho tlačit do jiného systému stravování, ale jste sami proti sobě, že nemáte stejný
systém vydávání nabídky jídel jako "ZŠ Komenského" - bere to i z pohledu zákazníka - ještě se mu nestalo, že by si nevybral. Mgr.
Milt - rozdal radním na stoly přehled příspěvků školy na web města v minulém školním roce. ST - je rád za pozitivní reakce ke
Klubu Mandl, ale nepřekvapuje ho to, protože vedoucí klubu je otevřenější vůči veřejnosti a velmi dobře funguje i v rámci
spolupráce se školami. Ing. Maur - Klub Mandl se specificky změnil? Mgr. Lásková - vedoucí zpracovala přehled zaměřený na
rizikové chování, jsou vstřícní v tom, že dochází do školy, bylo to ku prospěchu. Mgr. Vitverová u nich je to zaměřeno spíše na
starší děti, absolvovali jejich preventivní programy, které byly na vysoké úrovni, byli to především interaktivní programy, děti do
toho byly vtaženy, bavilo je to, mělo to přínos, děti to oslovilo. Mgr. Černý - jakou máte zkušenost se sportovními oddíly, zimním a
letním stadionem, atd.? Je tady nějaká spolupráce? Pomáhají Vám v něčem? Mgr. Lásková - mají uzavřenou smlouvu s MFK, 2x
týdně děti absolvují trénink v tělocvičně, maximálně využívají letní stadion, který je v blízkosti školy, zimní stadion využívají 3 týdny
v zimě, po zkušenostech s plaváním v Náchodě se vrátili do Domu zdraví a jsou velice spokojeni s úrovní plavecké výuky. Mgr.
Vitverová - využívají zimní stadion, musí pochválit TJ Spartak, který připravil dobré zázemí. Dále využívají házenkářskou plochu,
školní hřiště, na letní stadion příliš nechodí, je to pro ně daleko. Plavecký výcvik - měli špatnou zkušenost s Dobruškou, nebylo to
plavání, ale koupání - vykomunikovali to proto s bazénem v Novém Městě nad Metují, děti dělají pokroky. Mají 30 dětí ve třídě, s
každou třídou musí jít 2 pedagogové, asi absolvují jenom 5 lekcí,
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aby to nebyl takový záběr do rozvrhu. Mgr. Milt - letní stadion využívají, dále také zimní stadion, plavání - 1., 2. třída chodí plavat
do NM, 4. jezdí plavat do Dobrušky. Ing. Maur - kolik máte žáků průměrně na 1 třídu? OŠKS - pošle tabulku. Ing. Maur - mají ve
svých školních programech zapracováno zaměření na strojírenské obory apod.? Mgr. Lásková - ano, pracují, s dětmi absolvovali
různé exkurze, spolupráce s fy MESA (zájem, že by školy podpořil v rámci technického vybavení). Mgr. Vitverová - do výuky jsou
zařazeny hodiny, kde opravdu pracují - na druhém stupni to funguje, nyní ve spolupráci s fy MESA budeme rádi, jestli se nám
podaří škola dovybavit, vylepšit. Předloni vyhráli v soutěži zručnosti v Jaroměři, účastníme se ji každý rok. Mgr. Milt - spolupracují
s fy MESA a s fy AMMANN. Ing. Maur - ve školách je cca 900 žáků, s nimi pracuje 1 psycholog. Je to pro vás udržitelný stav?
Ředitelé škol jednomyslně konstatovali, že by bylo dobré úvazek školní psycholožky navýšit. Ing. Maur - předkládali jste požadavky
na rok 2015. Co je pro vás priorita? Mgr. Milt - tělocvična. Mgr. Lásková - úprava školní zahrady. Mgr. Vitverová - úprava školní
zahrady. ST - považuje za výborné řešení zaplacení "paušálu" sportovním klubům, došlo k výrazně většímu využívání sportovišť
školami.PaedDr. et Mgr. Jana Tomanová - školní psycholog - informovala o své činnosti i o spolupráci se školami, s odborem
sociálních věcí (oddělením sociálně-právním). Spolupráce škol se Semiramis je dle jejího názoru rozumná. Mgr. Vitverová - když
dojde k navýšení pracovního úvazku - bylo by možné do toho zapojit i MŠ? PaedDr. et Mgr. Tomanová - navýšení by bylo spíš
zlepšení práce se ZŠ. MŠ jsou výjimečné případy. ST - o kolik by bylo možné navýšit úvazek? PaedDr. et Mgr. Tomanová maximálně na 0,8. Žádné další dotazy již nebyly, ST poděkoval všem hostům za návštěvu a za jejich dosavadní práci.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13087/14
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2013/2014 v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole a Mateřské škole Krčín přednesené
řediteli těchto příspěvkových organizací a školní psycholožkou a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ Malecí"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ
Malecí" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013/2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ
Malecí" za školní rok 2013/2014.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13088/14
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod za školní rok
2013/2014 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ
Komenského" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013/2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti
"ZŠ Komenského" za školní rok 2013/2014.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských
zařízení.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13089/14
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za školní
rok 2013/2014 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Výroční zpráva o činnosti - "ZŠ a MŠ Krčín"
IDENTIFIKACE: V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ a
MŠ Krčín" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013/2014.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ
a MŠ Krčín" za školní rok 2013/2014.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 309- 13090/14
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní rok 2013/2014 a bere tuto zprávu
na vědomí.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Zápis č. 53 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
IDENTIFIKACE: Dne 25.11.2014 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod. ŠR projednala a po doplnění schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
ŠR děkuje zřizovateli za vytvoření místa školního psychologa a doporučuje, aby se v rozpočtu města na rok 2015 nalezly
prostředky na zvýšení úvazku školního psychologa. Ředitel školy informoval ŠR o výsledcích voleb do ŠR za rodiče a za
pedagogy.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" a případně zaujmout stanovisko k
podnětu na zvýšení úvazku školního psychologa.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při
základních školách.
PROJEDNÁNÍ: Rozsáhlá debata radních nad návrhem na zvýšení úvazku školního psychologa, ze které
vzešel závěr věnovat se tomuto tématu na rozpočtovém semináři.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 309- 13091/14
RM se seznámila se zápisem č. 53 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 309 - 5/6.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o závaznou položku rozpočtu pro rok 2015 - MKN
IDENTIFIKACE: Ředitel MKN žádá RM o příslib závazné položky v rozpočtu na rok 2015 ve výši 30.000 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených s ukázkou letecké akrobacie p. Martina Šonky u příležitosti oslav státního svátku Den vítězství a zároveň pro
propagaci výstavy leteckých fotografií, kterou v té době bude pořádat MKN. Letecká exhibice by měla proběhnout ve čtvrtek
07.05.2015 na Husově náměstí v době před tradičním lampionovým průvodem. Součástí programu bude seskok parašutistů
Aeroklubu Nové Město nad Metují na Husovo náměstí. O finanční spoluúčasti jedná MKN s dalšími sponzory. Předběžný souhlas
je potřeba z důvodu velkého časového vytížení p. Martina Šonky, žádaný termín je potřeba potvrdit co nejdříve.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat žádost MKN - ne/nesouhlasit se zařazením položky 30.000 Kč do rozpočtu MKN na rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OF: V případě souhlasu RM bude zahrnuto do návrhu rozpočtu.
PROJEDNÁNÍ: Rozsáhlá debata
radních nad požadavky ředitele MKN. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude zařazen do zápisu z RM nový bod se splatným úkolem
pro MMUZ, MKN, MK předložit RM návrh plánu kulturních akcí na rok 2015, který bude projednán v KKULT v součinnosti se
zámkem a poté v souhrnu předložen ke schválení RM.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství,
kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 309- 13092/14,
(uložen úkol číslo 19242).
RM souhlasí se zařazením částky 30.000 Kč do rozpočtu Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2015 na úhradu
nákladů spojených s uspořádáním letecké akrobacie p. Martina Šonky na Husově náměstí dne 07.05.2015 v rámci oslav Dne
vítězství. RM ukládá OF zapracovat tuto částku do rozpočtu Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2015.
RM 309 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.8 Návrh Pravidel a podmínek pro užívání městského pódia
IDENTIFIKACE: RM 304 dne 29.09.2014 svým usnesením č. RM 304-12892/14 uložila OŠKS zpracovat návrh pravidel a
podmínek pro používání pódia s platností ode dne 01.01.2015, a to vč. paušálních poplatků, které budou krýt nezbytné související
náklady vč. oprav a údržby pódia a stanu.
K ROZHODNUTÍ: Projednat návrh Pravidel a podmínek pro užívání městského
pódia.
ODŮVODNĚNÍ: Návrh "Pravidel" byl konzultován s PRAV, TS, OMM, OF a jejich připomínky byly do návrhu
zapracovány.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - doplnil by do výčtu - kolik bude stát Kč samostatný koberec, samotný stan bez
koberce - varianty - protože to může nastat. OŠKS - ano, doplní "Pravidla" i o tyto informace. OF - doplnil i finanční informace - k
uvedeným cenám ještě přibude DPH. Dva radní nebyli při hlasování v jednací místnosti.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 309- 13093/14,
(uložen úkol číslo 19243).
RM schvaluje Pravidla a podmínky pro užívání městského pódia ve znění upravené přílohy č. RM 309 - 5/8. RM ukládá OŠKS
informovat o těchto pravidlech všechny organizace a další subjekty využívající městské pódium.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.1.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.9 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách
IDENTIFIKACE: V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
informují ředitelky mateřských škol zřizovatele o plánovaném přerušení provozu o hlavních prázdninách. V mateřských školách
bude o hlavních prázdninách postupně přerušen provoz tak, že všechny mateřské školy najednou budou zavřeny 2 týdny od
20.07.2015 do 31.07.2015. V této době bude fungovat "zámecká školka", jejíž provoz zajišťuje Mateřské centrum Na zámečku.
Přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách: MŠ Na Františku - 20.07. - 14.08.2015, MŠ Pod Výrovem - 01.07. 14.08.2015, MŠ Krčín - 06.07. - 31.07.2015, MŠ Vrchoviny - 13.07. - 14.08.2015, MŠ Rašínova - 06.07. - 31.07.2015.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin.
ODŮVODNĚNÍ: Důvodem pro
přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách je umožnit pedagogickým pracovníkům vyčerpat dovolenou (8 týdnů). Obdobný
model přerušení provozu MŠ byl použit již v minulých letech.
PROJEDNÁNÍ: Radní se zajímali o možnosti, jak pokrýt i těch 14
dní, kdy jsou městské školky zavřeny - shodli se, že pokrytí tohoto období prostřednictví "prázdninové školky" MC Na zámečku je
postačující. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 309- 13094/14,
(uložen úkol číslo 19244).
RM byla seznámena s omezením provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin v roce 2015 a bere toto omezení na
vědomí. Omezení bude následující: MŠ Na Františku 20.07. - 14.08.2015, MŠ Pod Výrovem 01.07. - 14.08.2015, MŠ Krčín 06.07.
- 31.07.2015, MŠ Vrchoviny 13.07. - 14.08.2015, MŠ Rašínova 06.07. - 31.07.2015, všechny mateřské školy současně budou o
hlavních prázdninách mimo provoz ode dne 20.07.2015 do dne 31.07.2015. V této době budou rodiče moci využít služby
"prázdninové školky" MC Na zámečku. RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o uzavření mateřských škol v
době hlavních prázdnin.
RM 309 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014
IDENTIFIKACE: Již několik let jsou začátkem roku vyhodnocováni sportovci Nového Města nad Metují, kteří v předcházejícím
roce dosáhli významných sportovních úspěchů. Odměňují se jednotlivci, kolektivy a trenéři v kategoriích vrcholový sport,
výkonnostní sport, tělesně postižení sportovci a samostatnou kategorií je "Síň slávy", do které je uvedena osobnost dlouhodobě
významně působící v oblasti sportu a tělovýchovy v Novém Městě nad Metují. Pravidla pro vyhodnocování sportovců Nového
Města nad Metují schválila RM 253 dne 29.10.2012 svým usnesením č. RM 253-10834/12. Návrhy na vyhodnocení předkládají
jednotlivé sportovní kluby do konce kalendářního roku, sportovní komise během ledna jednotlivé návrhy projedná a předloží RM ke
schválení konečný návrh sportovců Nového Města nad Metují za příslušný rok. Slavnostní večer, na kterém se uskuteční vyhlášení
sportovců, se koná v Kině 70 začátkem března, organizaci zajišťuje OŠKS ve spolupráci s MK. Vzhledem k tomu, že se jedná o
tradiční akci, která má kladný ohlas nejen u sportovní veřejnosti, doporučuje OŠKS v této tradici pokračovat.
K ROZHODNUTÍ:
Seznámit se s pravidly pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují a schválit přípravu dalšího ročníku ankety.
PROJEDNÁNÍ: Připomínka Mgr. Černého - po letošním vyhlášení se na něho obrátili rodiče jednoho vyhodnoceného člena
družstva, peníze dostal oddíl a ne vyhodnocení členové družstva. OŠKS - jednotlivci dostávají peníze v obálce přímo při
vyhodnocení, kolektivům jsou peníze zasílány na účet sportovního klubu. Je tedy věcí klubů, jak s penězi naloží. Sportovní komise
předkládá vždy v únoru RM seznam oceněných s návrhem odměn pro jednotlivé kategorie.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 309- 13095/14,
(uložen úkol číslo 19245).
RM byla seznámena s pravidly pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují a souhlasí s konáním slavnostního večera
u příležitosti vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014. RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OF zapracovat do
návrhu rozpočtu na rok 2015 položku na uspořádání slavnostního večera a dále RM ukládá OŠKS organizačně zajistit přípravu
slavnostního večera a o průběhu příprav informovat RM.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Poděkování TJ Sokol Krčín za spolupráci a projevenou vstřícnost v roce 2014
IDENTIFIKACE: Starosta TJ Sokol Krčín děkuje RM ve volebním období 2010 - 2014 za projevenou vstřícnost a spolupráci v roce
2014. Nově zvolenou RM pro volební období 2014 - 2018 prosí za obdobnou podporu v podobě technické pomoci v průběhu roku
2015 a zároveň přeje příjemné prožití svátků vánočních a pevné zdraví v roce 2015. Dopis p. Jiřího Škody - viz příloha č. RM 309 5/11.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ – Městský úřad
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 309- 13096/14
RM bere na vědomí poděkování TJ Sokol Krčín za spolupráci a projevenou vstřícnost v roce 2014.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.12 Žádost MSSS OÁZA o navýšení limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy
IDENTIFIKACE: Ředitelka Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují žádá RM o schválení navýšení
limitu počtu zaměstnanců z 51 na 52 a limitu objemu prostředků na platy na rok 2014 o 70.210 Kč. MSSS OÁZA získala finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje, který dává šanci lidem se zdravotním handicapem. Po
dobu 7 měsíců byla v roce 2014 zaměstnána slečna Tereza Cvikýřová jako pracovník v sociálních službách. Finanční prostředky
vyplacené úřadem práce v rámci dotace musí být zaúčtovány do mezd a z toho důvodu je požadováno navýšení limitu počtu
zaměstnanců a limitu objemu prostředků na platy na rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit navýšení limitu počtu zaměstnanců
a limitu prostředků na platy na rok 2014 Městskému středisku sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi se radní zabývali budoucím
vývojem v dané oblasti a shodli se, že by bylo by dobré předložit nějaký výhled s přihlédnutím k demografickým údajům. Z toho
pak bude možné i předpokládat případnou potřebu nárůstu počtu pracovníků OÁZY např. pro výkon pečovatelské služby. Úkol
uložen v samostatném bodě 3/14.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 309- 13097/14
RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců z 51 na 52 a navýšení limitu prostředků na platy na rok 2014 z částky
10.301.760 Kč na částku 10.371.970 Kč Městskému středisku sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Plán kulturních akcí na rok 2015
IDENTIFIKACE: V návaznosti na diskuzi, která se rozvinula při projednávání bodu RM 309 - 5/7 je zařazen samostatný bod "Plán
kulturních akcí na rok 2015".
K ROZHODNUTÍ: Vyzvat organizace, které pořádají kulturní akce celoměstského významu
(MKN, MMUZ, MK), k předložení plánu kulturních akcí na rok 2015 a uložit KKULT tyto plány projednat ve spolupráci se zámkem a
souhrnný plán kulturních akcí na rok 2015 předložit RM.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení
školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 309- 13098/14,
(uložen úkol číslo 19246).
RM ukládá OŠKS projednat s MKN, MMUZ, MK a zámkem jejich plán na pořádání kulturních akcí na rok 2015. Tyto údaje
zpracuje OŠKS do souhrnného plánu, který bude předložen k posouzení v KKULT, která ho pak předloží se svým doporučením
do RM.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Služby MSSS OÁZA - výhled
IDENTIFIKACE: Viz bod 2/12, ve kterém radní na základě diskuse rozhodli o uložení úkolu pro OSV a MSSS OÁZA. Je třeba
zpracovat na základě existujících demografických údajů výhled - prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v této oblasti
včetně uvedení návazných potřeb na navyšování počtu zaměstnanců pro jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje. To
vše by mělo být doplněno i odhadem finančních dopadů na městský rozpočet.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Vilém Maur, MBA, radní Rada města
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 309- 13099/14,
(uložen úkol číslo 19247).
RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na základě existujících demografických údajů výhled - prognózu o tom,
jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb poskytovaných touto organizací, včetně uvedení návazných potřeb na případné
navyšování počtu zaměstnanců pro jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje. To vše doplnit i o odhad finančních
dopadů na městský rozpočet.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.1 Rozpočtová opatření 2014
IDENTIFIKACE: ZM svým usnesením č. ZM 96-7057/14 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2014 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 ZM 101.
VYSVĚTLENÍ:
Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13100/14
RM vzala na vědomí souhrnnou informaci pro ZM o provedených rozpočtových opatřeních a úpravách, které proběhly a byly v RM
schváleny v období od ZM 101.
RM 309 Byla seznámena. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost o povolení nákupu vozidla VW Transporter pro potřeby JDSH Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Pan Zdeněk Kábrt, velitel HASIČI Nové Město nad Metují, žádá o povolení nákupu vozidla VW Transporter pro
potřeby družstva JDSH Nové Město nad Metují-Spy. Financováno bude z rozpočtu JSDH Nové Město nad Metují pol. 5512, cena
vozidla do 60.000 Kč. Žádost vč. vysvětlení žádosti o nákup vozidla - viz příloha č. RM 309 - 6/2.
K ROZHODNUTÍ: Projednat
žádost + ne/schválit nákup vozidla VW Transporter pro potřeby JDSH Nové Město nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Nákup je
možné pokrýt v rámci schválených finančních prostředků § 5512 - protipožární ochrana.
PROJEDNÁNÍ: Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále. Ing. Prouza se dodatečně zeptal, co bude s Felicií? OF - odpoví radním e-mailem.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru – Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13101/14,
(uložen úkol číslo 19248).
RM schvaluje nákup vozidla VW Transporter pro potřeby JDSH Nové Město nad Metují z rozpočtu JSDH Nové Město nad Metují
(§ 5512).
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Snížení příspěvku MSSS Oáza a převod z investičního fondu - RO
IDENTIFIKACE: Vzhledem k příjmům od zdravotní pojišťovny a dotace od MPSV předkládá OF návrh ředitelky MSSS Oáza na
snížení příspěvku MSSS Oáza z rozpočtu města o částku 520 tis. Kč. Tato částka bude přesunuta jako rezerva na § 6409 - ostatní
činnosti. Obdobně bylo postupováno v roce 2013. MSSS má dále nevyužitelné prostředky na investičním fondu, které navrhuje
odvést do rozpočtu zřizovatele ve výši 200 tis. Kč. Ušetřené prostředky budou použity jako zdroj financování rozpočtu roku 2015.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválení snížení příspěvku a odvod z fondu.
ODŮVODNĚNÍ: Uložení odvodu vychází z § 28
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor
finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13102/14,
(uložen úkol číslo 19249).
RM doporučuje ZM schválit RO - snížení příspěvku MSSS Oáza o 520 tis. Kč (částka bude přesunuta jako rezerva na § 6409 ostatní činnosti) a dále uložit odvod z investičního fondu MSSS Oáza ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu města a provést RO –
navýšení rezervy § 6409 – ostatní činnosti, které bude pokryto tímto odvodem.
RM 309 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 11.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Navýšení § 3319 - záležitosti kultury - RO
IDENTIFIKACE: Vzhledem k čerpání rozpočtu navrhuje OF navýšení § 3319 - záležitosti kultury. Navýšení vyplývá zejména z
většího rozsahu některých položek (reportáže, Den vzniku státu…).
K ROZHODNUTÍ: Schválit RO.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13103/14,
(uložen úkol číslo 19250).
RM schvaluje RO - navýšení § 3319 - záležitosti kultury o 10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem prostředků z § 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
RM 309 Schvaluje RU. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.5 Navýšení § 6399 - finanční operace
IDENTIFIKACE: Vzhledem k čerpání rozpočtu navrhuje OF navýšení § 6399 - finanční operace. Důvodem navýšení je vyšší
odvod DPH způsobený zejména vyššími výnosy z prodeje dřeva než plánoval schválený rozpočet.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
RO
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 309- 13104/14,
(uložen úkol číslo 19251).
RM schvaluje RO - navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem prostředků z §
4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
RM 309 Schvaluje RU. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Navýšení § 6310 - poplatky bance - RO
IDENTIFIKACE: Vzhledem k čerpání rozpočtu navrhuje OF navýšení § 6310 - bankovní poplatky. Jedná se o částky vyplývající
ze změn ceníku bankovních služeb a také počtu položek na účtech.
K ROZHODNUTÍ: Schválit RO.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 309- 13105/14,
(uložen úkol číslo 19252).
RM schvaluje RO - navýšení § 6310 - bankovní poplatky o 10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem prostředků v rámci § 6310
z položky úroky z úvěru.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 309 - 6/7.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit vyřazení majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení zastaralého, poškozeného nebo nefunkčního majetku.
PROJEDNÁNÍ: OF - doplní pouze ještě majetek z TS - vyřazení kontejneru na papír, který nám v létě někdo zapálil a zatím nebyl
vyřazen.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 309- 13106/14,
(uložen úkol číslo 19253).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci majetku města (MěÚ), DDM Stonožka, JSDH Nové Město nad Metují, "ZŠ
Malecí" a Technických služeb Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 307 - 6/7.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Vyřazení majetku - dar
IDENTIFIKACE: Odcházející MST měla přidělen služební mobilní telefon. Po zvolení a nástupu nového MST je praktické
nepřesouvat takový telefon s číslem, ale poskytnout mu telefon i číslo nové. Stávající telefon je navrženo ponechat (darovat) Mgr.
Bronislavě Malijovské. Na základě toho pak bude telefon vyřazen z evidence majetku.
K ROZHODNUTÍ: Schválit dar a
vyřazení telefonu z majetku města.
ODŮVODNĚNÍ: Telefon byl pořízen v rámci tzv. "bonusových bodů", je opotřebený a
smluvní vazba města k jeho paušálu byla ukončena.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 309- 13107/14,
(uložen úkol číslo 19254).
RM schválila vyřazení 1 ks mobilního telefonu iPhone vč. SIM karty a zároveň souhlasí s jeho darováním Mgr. Bronislavě
Malijovské, a to v souvislosti s jejím odchodem z funkce uvolněné zastupitelky. Telefon byl pořízen v rámci tzv. "bonusových
bodů", je opotřebený a smluvní vazba města k jeho paušálu byla ukončena.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.1 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2015
IDENTIFIKACE: Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (jeden pátek na zámku a jedna sobota v
ZUŠ). Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí. Obřadní
dny jsou vybírány tak, aby nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Hrnec smíchu, Dny evropského dědictví,
Svatováclavské odpoledne) ani zámku (U nás na zámku). Ve stanovených obřadních dnech a hodinách není vybírán správní
poplatek. V mimoobřadní čas je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města (položka 12, písmeno c zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích).
K ROZHODNUTÍ: Schválit stanovení obřadních dnů pro rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ:
Obřadní dny jsou navrhovány v obdobném režimu jako v roce 2014, tj. v sobotu v ZUŠ a v pátek na zámku. Tento režim se
osvědčil. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na zámku v sobotu, bylo vyhověno za poplatek a město získalo příjem,
který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl požadavek na obřad mimo obřadní čas
nebo obřadní místnost.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ – Městský úřad

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 309- 13108/14
RM schvaluje návrh stanovených obřadních dnů ode dne 01.01.2015 do dne 31.12.2015 pro uzavírání manželství před Městským
úřadem Nové Město nad Metují v obřadní síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní
síni zámku J. M. Bartoně-Dobenína, Husovo náměstí č. p. 1201 ve znění přílohy č. RM 309 - 7/1. RM zároveň stanoví, že svatební
obřady se budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00 hodin.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Rezignace člena představenstva
IDENTIFIKACE: Předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zasílá RM na vědomí rezignaci
člena představenstva paní Mgr. Bronislavy Malijovské. Zároveň žádá ST o sdělení jména kandidáta na člena představenstva, který
bude v orgánech společnosti zastupovat akcionáře město Nové Město nad Metují. Dopis Ing. Dušana Téra - viz příloha č. RM 309
- 7/2.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ – Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 309- 13109/14,
(uložen úkol číslo 19255).
RM bere na vědomí rezignaci člena představenstva paní Mgr. Bronislavy Malijovské. RM ukládá OSÚ písemně informovat
předsedu představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., pana Ing. Dušana Téra, o jménu nového kandidáta na
člena představenstva, který bude navržen a schválen v ZM a který bude v orgánech společnosti zastupovat Město Nové Město
nad Metují jako akcionáře.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.3 „Ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2015“
IDENTIFIKACE: Schválení cen za svoz směsného komunálního odpadu v NMNM pro rok 2015 ve stejné výši jako v
roce 2013 a v roce 2014:
Popelnice: 52 svozů - firmy 2240 Kč, občané - 1960 Kč,
44 svozů - firmy 1890 Kč, občané 1660 Kč,
26 svozů - firmy 1120 Kč, občané 980 Kč,
13 svozů občané 490 Kč.
Kontejnery:
52 svozů - firmy 13 520Kč, občané 12430 Kč,
26 svozů - občané 6220 Kč.
Cena pytle na odpad je 45 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Schválit ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k výsledkům výběrového řízení na svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují pro rok 2015,
stejným sazbám DPH pro rok 2015 jako v roce 2013 a v roce 2014 ve výši 15% a 21% a zachování ceny za uložení 1 t směsného
komunálního odpadu na skládce v Křovicích i pro rok 2015 ve výši 619 Kč, není nutné v roce 2015 zvyšovat ceny za svoz
směsného komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují. Odhad ceny za svoz tříděného odpadu je pro rok 2015 cca o 150.000
Kč vyšší než odhad pro rok 2014. Nárůst je způsoben zvýšením celkového počtu svážených kontejnerů (další stanoviště, svoz 2x v
týdnu, podzemní kontejnery, rozdílné využití nádob při dvou svozech v průběhu týdne). Podle celkového množství směsného
odpadu uloženého na skládce v Křovicích k 31.10 2014 se zdá, že na skládce bude v letošním roce uloženo cca o 100 t směsného
odpadu méně než se v kalkulaci nákladů pro rok 2014 předpokládalo. Pokud bude předpoklad k 31.12. t.r. potvrzen a v příštím
roce bude i nadále tento trend pokračovat vlivem nárůstu celkového množství vytříděného odpadu, lze proti odhadovanému
150.000 Kč nárůstu nákladů na třídění odpadů v roce 2015 hrazených městem počítat pro rok 2015 se snížením nákladů na
uložení směsných komunálních odpadů na skládce s úsporou zhruba ve stejné výši. Při nezměněných cenách za svoz a uložení
směsného odpadu od občanů a firem v roce 2015 bude vybraný přebytek ve výši cca 180.000 Kč použit k úhradě zvýšených
nákladů města na svoz tříděného odpadu. Pro rok 2015 se nadále počítá s příspěvkem společnosti EKOKOM, a to ve stejné výši
jako v roce 2014, tj. 160.000 Kč. Cena pytle na odpad se pro rok 2015 v porovnání s roky 2013 a 2014 nemění.
PROJEDNÁNÍ:
Vedoucí OŽP předal radním informaci z OŽP k navýšení ceny za svozy skla.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jaroslav Rohulán, vedoucí
odboru - Odbor životního prostředí
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 309- 13110/14,
(uložen úkol číslo 19256).
RM schvaluje ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2015 v této výši: Popelnice: 52 svozů - firmy 2240 Kč, občané
- 1960 Kč, 44 svozů - firmy 1890 Kč, občané 1660 Kč, 26 svozů - firmy 1120 Kč, občané 980 Kč, 13 svozů - občané 490 Kč.
Kontejnery: 52 svozů - firmy 13 520 Kč, občané 12 430 Kč, 26 svozů - občané 6 220 Kč. Cena pytle na odpad je 45 Kč.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Odvolání vedoucího odboru životního prostředí
IDENTIFIKACE: RM svým usnesením č. 205-8472/10 ze dne 22.11.2010 jmenovala pana Ing. Jaroslava Rohulána vedoucím
odboru životního prostředí od 1. ledna 2011. Tajemník Bc. Petr Tyč navrhuje RM pana Ing. Jaroslava Rohulána odvolat z funkce
vedoucího odboru životního prostředí ke dni 31.12.2014. Pan Ing. Jaroslav Rohulán požádal o ukončení pracovního poměru
jmenováním ke dni 31.12.2014 z důvodu odchodu do důchodu. Tento pracovní poměr, který vznikl jmenováním, bude ukončen k
31.12.2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit navržené odvolání vedoucího OŽP.
ODŮVODNĚNÍ: RM je dle § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí
odborů úřadu. RM svým usnesením č. RM 303-12860/14 ze dne 15.09.2014 schválila změnu organizační struktury, a to převedení
odboru životního prostředí na oddělení životního prostředí odboru výstavby a regionálního rozvoje města Nové Město nad Metují.
Z uvedených důvodů není předkládán návrh na jmenování vedoucího tohoto oddělení, neboť se jedná o kompetenci TAJ.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ – Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 309- 13111/14,
(uložen úkol číslo 19257).
RM odvolává, na návrh tajemníka úřadu, pana Ing. Jaroslava Rohulána z funkce vedoucího odboru životního prostředí ke dni
31.12.2014 z důvodu odchodu do důchodu.
RM 309 Rozhodla. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Odvolání "kontrolorky - interní auditorky", jmenování "kontrolora - interního auditora"
IDENTIFIKACE: Usnesením č. RM 158-6259/09 ze dne 09.02.2009 ve znění: "RM na základě výsledku výběrového řízení a
návrhu ST města jmenuje paní Ing. Jiřinu Steinhauserovou do funkce "kontrolorka - interní auditorka", a to s platností od 16. 2.
2009. RM pověřuje ST k podpisu příslušných listin." - byla jmenována paní Ing. Jiřina Steinhauserová do funkce "kontrolorka interní auditorka" ode dne 16.02.2009. Ke dni 31.12.2014 odchází paní Ing. Jiřina Steinhauserová do důchodu, a proto je nutné
schválit její odvolání. RM na základě výsledku výběrového řízení, které se uskutečnilo dne 29.10.2014, a návrhu ST města,
jmenuje pana Ing. Vratislava Fröda do funkce "kontrolora - interního auditora" ode dne 01.01.2015.
K ROZHODNUTÍ: Schválit
odvolání "kontrolorky - interní auditorky", jmenovat "kontrolora - interního auditora".
ODŮVODNĚNÍ: Podle § 29 odst. 2 písm. g)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vedoucího útvaru interního auditu jmenuje a odvolává
RM na návrh ST.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Maur se dotázal na náplň práce IA. OF - jedná se o kontrolu finanční a veřejnoprávní týká se i PO a dodržování rozpočtových pravidel. TAJ - analýza rizik s prací IA také souvisí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč,
tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 309- 13112/14,
(uložen úkol číslo 19258).
RM schvaluje odvolání paní Ing. Jiřiny Steinhauserové z funkce "kontrolorky - interní auditorky" ke dni 31.12.2014, z důvodu
odchodu do důchodu, a jmenuje pana Ing. Vratislava Fröda do funkce "kontrolora - interního auditora" ode dne 01.01.2015.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Komise RM
IDENTIFIKACE: RM rozhodla pro volební období 2014 - 2018 o ustavení těchto komisí: ustavení těchto komisí: komise Partnerský
výbor, komise kulturní, komise regenerační, komise názvoslovná, komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení
nabídek, komise sportovní, komise Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ), komise bytová, komise sociálně-rozmisťovací, komise
pro cestovní ruch, komise dopravní, komise inventarizační, komise škodní a komise pro výstavbu a rozvoj. Na základě toho byli
osloveni zástupci volebních stran k provedení nominace členů těchto komisí. Podrobnosti viz příloha č. RM 309 - 7/6.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit obsazení komisí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 309- 13113/14,
(uložen úkol číslo 19259).
RM jmenuje předsedy jednotlivých komisí Rady města Nové Město nad Metují a členy těchto komisí ve znění upravené přílohy č.
RM 309 - 7/6. RM ukládá ST provést písemné jmenování předsedů i jednotlivých členů komisí a zabezpečit zveřejnění všech
komisí včetně jejich obsazení na webových stránkách města.
RM 309 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Výbory ZM
IDENTIFIKACE: RM svým usnesením doporučila ZM schválit pro volební období 2014 - 2018 ustavení následujících výborů:
kontrolní, finanční a Osadní výbory Vrchoviny, Spy a Krčín. Na základě toho byli osloveni zástupci volebních stran a předsedové
osadních výborů k provedení nominace členů těchto výborů. Nyní je třeba doporučit ZM obsazení těchto výborů. Podrobnosti viz
příloha č. RM 209 - 7/7.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM obsazení navržených výborů.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč,
tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 309- 13114/14,
(uložen úkol číslo 19260).
RM doporučuje ZM obsazení jednotlivých výborů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dle návrhů předložených v
upravené příloze č. RM 209 - 7/7.
RM 309 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.8 Pracovní skupiny
IDENTIFIKACE: RM rozhodla o zrušení dosavadních pracovních skupin Březinky, KOUPALIŠTĚ, NÁMĚSTÍ a KASÁRNA s tím,
že jejich agenda bude nadále řešena v rámci činnosti nově ustavené komise RM s názvem komise pro výstavbu a rozvoj. Dále
rozhodla, že nadále bude pokračovat v činnosti pracovní skupina Dům zdraví a v aktualizované podobě "Novoměstská naučná
stezka". RM dále rozhodla o ustavení nové pracovní skupiny, s prozatímním názvem "Pracovní skupina pro rozvoj podnikání",
která by se měla zabývat aktivitami města a dalších subjektů ve městě, souvisejícími s realizací významného nadregionálního
projektu "Průmyslová zóna Kvasiny". RM uložila ST předložit návrh aktuálního obsazení všech pracovních skupin. Návrh viz
příloha RM 309 - 7/8.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 309- 13115/14,
(uložen úkol číslo 19261).
RM schvaluje obsazení pracovních skupin dle návrhu ve znění upravené přílohy č. RM 309 - 7/8 a ukládá ST provést písemné
jmenování členů těchto skupin a zabezpečit jejich zveřejnění včetně jejich obsazení na webových stránkách města.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Uzavření smlouvy na dodávky zemního plynu pro rok 2015
IDENTIFIKACE: Jedná se o smlouvu plynoucí z veřejné zakázky, kterou pro město, jako centrální zadavatel, organizovala PNT,
s.r.o.
K ROZHODNUTÍ: Schválit smlouvu a pověřit starostu podpisem.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz bylo uvedeno, že na
základě soutěže meziročně cena plynu klesla o 2 %.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 309- 13116/14,
(uložen úkol číslo 19262).
RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou CONTE spol. s r.o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha1, IČO: 00565342, na dodávky
zemního plynu pro rok 2015, a to za cenu 710 Kč/ MWh bez DPH (859,10 Kč/1MWh vč. DPH), a pověřuje ST podpisem smlouvy v
rozsahu ve znění přílohy č. RM 309 - 7/9.
RM 309 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky elektrické energie pro rok 2015
IDENTIFIKACE: Nákup elektrické energie pro město a příspěvkové organizace na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o
vítězi, schválit smlouvu a pověřit starostu podpisem.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 309- 13117/14,
(uložen úkol číslo 19263).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek k zakázce malého rozsahu na nákup elektrické energie formou e-aukce, rozhodla o
vítězi této zakázky, kterým je firma EP Energy Trading, a.s., Klimentská 46, 110 00 Praha, IČO: 27386643 za nabídkovou cenu
1.562.319 Kč bez DPH za 1574 MWh (1.890.406 Kč vč. DPH), a pověřuje starostu podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 309 7/10.
RM 309 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Oznámení obcím a akcionářům - cena vodného a stočného na rok 2015 - Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s.
IDENTIFIKACE: Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., projednalo dne 24.11.2014 kalkulaci
cen vodného a stočného na rok 2015 a vyhlašuje ode dne 01.01.2015 tyto ceny - viz příloha č. RM 309 - 7/11.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 309- 13118/14
RM bere na vědomí oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o cenách vodného a stočného na rok 2015
ve znění přílohy č. RM 309 - 7/11.
RM 309 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.12.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 309 - 8.12.2014

V

7.12 Informativní zpráva vedení města ze služební cesty do Hildenu
IDENTIFIKACE: Informace ST a MST.
PROJEDNÁNÍ: MST a ST podali informace o návštěvě v Hildenu.
Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta – Město

VYSVĚTLENÍ:

7.13 Informace MST ve věci dopisu ze společnosti Horní Labe, a. s., ze dne 04.12.2014
IDENTIFIKACE: MST informoval o doručeném dopise Společnosti Horní Labe, a. s., ze dne 04.12.2014 ve věci rezignace MST na
funkci člena dozorčí rady Společnost Horní Labe, a. s. Podrobnosti viz dopis v příloze č. RM 309 - bod 7/13 na tzv. "žlutém
papíře".
PROJEDNÁNÍ: RM vzala informace na vědomí, bude postupováno podle návrhu v dopise.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Michal Beseda, MBA, místostarosta – Město

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město
Čas ukončení jednání RM 309:

Petr Hable
starosta
Město

18:52

Příští porada bude: RM 310, 22.12.2014, kancelář starosty od 13:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná
PŘEHLED USNESENÍ: Úřední deska, 3x vývěsky ve městě
Rozdělovník zápisů - elektronická forma
ÚPLNÝ ZÁPIS: Zastupitelé, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První novoměstská
teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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