Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 347
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 347 (ve volebním období 41. zasedání) ze dne: 9.5.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 347 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:58
místostarosta (Město)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:58
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
14:28
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:28
15:52
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:52
16:05
města)

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

právnička města

Částečná

13:39

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 347 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 347
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 347 (ve volebním období 41. zasedání) ze dne: 9.5.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:05
14:15
15:30
15:45
15:55
16:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 347 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:58
místostarosta (Město)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
radní (Rada města)
13:00
16:58
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:58
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:51
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
14:28
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:28
15:52
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:52
16:05
města)
právnička města

13:39

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 347 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 346) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 346 ze dne 25.4.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 347
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 304- 12881/14

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

19 018 Vznik úkolu: 29.9.2014

Termín :

21.11.2016

OMM Odbor majetku města,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Garant :

MST

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

Provede:

Usnesení:

RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká
Cyklostezky Krčín – Spy. RM ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu
návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky
pozemků.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Předseda OV Spy přislíbil, že bude jednat s vlastníkem
pozemku, který vyslovil nesouhlas s vedením cyklostezky přes jeho pozemek.

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: Jako vlastník pozemku p. p. č. 574/2 v k. ú. Spy je
dosud veden ÚZSVM. Vlastník pozemku p. p. č. 182 v k. ú. Spy nesouhlasí s vedením náhradní trasy po
jeho pozemku..

RM 313- 13226/15

Věc : Návrh zastupitele na zřízení venkovní posilovny

19 448 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

20.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

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

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 20.6.2016 z důvodu: Další část konstrukce je připravována dobrovolníky,
jakmile bude hotova, TS zajistí její umístění..
RM 328- 13882/15

Věc : Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská

20 187 Vznik úkolu: 31.8.2015

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2, druh
pozemku ovocný sad, k. ú. Krčín, vedeného na LV č. 1103 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, dle předloženého návrhu, s vlastníkem pozemku, paní Ing. akad. arch. M. D. za
účelem umístění čekárny autobusové zastávky (vč. odpadkového koše), dle příslušných
povolení, a to na dobu určitou 10 let a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (celkem 240
Kč/kalendářní rok) s tím, že nájemné bude hrazeno ode dne zahájení stavby. Nájemce se
zaváže pronajímateli pro případ, že čekárna přestane plnit svůj účel, že ji na vlastní náklady
odstraní a uvede pozemek do původního stavu včetně oplocení, a v případě, že provozem
čekárny dojde prokazatelně k poškození oplocení pronajímatele, provede nájemce opravy na
vlastní náklady.

Plnění:

Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 1.8.2016 z důvodu: Smlouva o právu provést stavbu je uzavřena. Po
dokončení stavby bude uzavřena smlouva o nájmu pozemku..
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Tisk: 13.5.2016

RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel posudku se nám omluvil, že z kapacitních a
zdravotních důvodů musel práce na posudku odložit. Dle telef. vyjádření by se chtěl se zakázkou
vypořádat v měsíci květnu.

Závěr: schválen nový termín: 20.6.2016 z důvodu: Čekáme na výsledky dopravně - bezpečnostního
posudku pro ul. Pod Výrovem. Zpracovatel posudku je se společností REC.ing s.r.o. v kontaktu a o
vývoji je informuje..
RM 332- 14078/15

Věc : Usnesení Regenerační komise č. 7/2015 - přemístění mobilního plakátovacího zařízení

20 434 Vznik úkolu: 26.10.2015

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo
navržené Regenerační komisí. RM ukládá OMM projednat a následně podat žádost na
přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U Zázvorky nebo na náměstí Republiky.

Plnění:

Návrh studie je zpracován, nyní je zahájeno projednávání s NPÚ Josefov (jednání proběhne dne
9.5.2016)

Závěr: schválen nový termín: 6.6.2016 z důvodu: Projednávání s NPÚ..

RM 333- 14126/15

Věc : Výjezd RM

20 479 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

6.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě stížnosti občanů z Malecí a dále ve smyslu návrhů vycházejících ze studie
"Doprava v klidu", ukládá OMM zahájit proces vedoucí ke zjednosměrnění komunikací v části
ulic Malecí a Družstevní.

Plnění:

Místní šetření proběhlo, byly zpracovány 4 varianty řešení, ke kterým se DI Náchod vyjádřil. Nyní
proběhne projednání s vedením města a bude stanoven další postup.

Závěr: schválen nový termín: 6.6.2016 z důvodu: Projednání 4 variant s vedením města.
RM 333- 14152/15

Věc : Mobilní WC na hřišti ve Vrchovinách

20 492 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

30.4.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s tím, aby na sezónu v roce 2016 bylo na hřiště ve Vrchovinách opět zajištěno
umístění mobilního WC, a to na stejné období jako v roce 2015.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.5.2016

RM 339- 14345/16

Věc : Externí konzultace v oblasti evropských dotací - Východočeská rozvojová

20 748 Vznik úkolu: 18.1.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zahájením spolupráce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Východočeská rozvojová s.r.o. na zkušební období 3 měsíců v oblasti monitoringu a posuzování
dotačních možností. Po uplynutí této lhůty RM ukládá OMM předložit RM vyhodnocení této
spolupráce.

Plnění:

Spolupráce proběhla. Vyhodnocení bude předloženo do RM 347.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 339- 14375/16

Věc : Podnět Ing. Maura o posunutí označení začátku a konce obce Nové Město nad Metují
směr Přibyslav

20 763 Vznik úkolu: 18.1.2016

Termín :

9.5.2016

OMM Odbor majetku města,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM prověřit možnost posunu označení začátku a konce obce Nové Město nad
Metují na komunikaci směr Přibyslav, a to alespoň k vodojemu.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 342- 14495/16

Věc : Ze ZM 112 - 4/4 - Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28.
října, Nové Město nad Metují (Viz RM 340 čl.3/10)

20 908 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zjistit finanční navýšení na nezbytnou úpravu obrubníků a opravu vjezdu v ul.
Rašínova a 28. října v rámci schválené nové investiční položky v rozpočtu 2016 "Obnova
živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují".

Plnění:

Odhad ceny na výměnu obrubníků a opravu vjezdů v ul. Rašínova a 28. října je cca 300 tis. Kč
včetně DPH. Na uvedenou akci nyní běží zadávací řízení na dodavatele.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14500/16

Věc : Odkoupení pozemku pro cyklostezku v Krčíně

20 949 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na oddělení části pozemku a po jeho vyhotovení RM
doporučuje ZM schválit od vlastníka koupi části pozemku p. p. č. 221/2 v k. ú. Krčín o výměře
upřesněné geometrickým plánem za cenu 23,49 Kč/m2 pozemku určenou dle znaleckého
posudku.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Zaměření v terénu provedeno. Čekáme na
dokončení GP a jeho potvrzení KP Náchod. Pí P. se při schvalování návrhu GP vyjádřila, že bude
požadovat zároveň odkoupení cesty k chatám a pozemku mezi sádkami

STIS

Stránka 5 z 39

Tisk: 13.5.2016

RM 343- 14517/16

Věc : Žádost SBD Náchod o povolení kácení smrku pichlavého

20 963 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2016
Poslední kontrola:

30.4.2016

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s kácením stromu 1 ks smrku pichlavého na pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

20.6.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.

Plnění:

Proběhlo zjišťování majitelů náhrobků, náhrobních kamenů a byli osloveni, zda budou souhlasit s
označením:
Hrob významné osobnosti nebo hrob architektonické hodnoty. Nyní čekáme na odpovědi.
Na hřbitovech byla také provedena nová fotodokumentace a byla porovnána s rokem 2007.
Některé náhrobky byly upraveny,
některé neodpovídají původnímu stavu a některé zmizely zcela, ty budou vyjmuty ze seznamu a
bude provedena celková revize.

Závěr: schválen nový termín: 20.6.2016 z důvodu: Zajišťování souhlasů a provedení revize seznamu..
RM 344- 14623/16

Věc : Výjezd do ul. K Cihelně

21 020 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

30.6.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS provést opravu výtluků v povrchu městské komunikace v ul. K Cihelně.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění, a to z kapacitních důvodů.

Závěr: schválen nový termín: 30.6.2016 z důvodu: V letošním roce obalovna zahájila provoz později
než v předešlých letech. Nejprve plníme starší požadavky OV Vrchoviny a RM (komunikace Rezecká).
Nastřádané nutné opravy teplou živicí se posunuly..
RM 344- 14642/16

Věc : Vyřazení majetku

21 030 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

30.4.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace z majetku města a Městské knihovny Nové Město nad
Metují ve znění přílohy č. RM 344 - 6/1.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 345- 14663/16

Věc : Odsouhlasení dodatků k veřejnoprávním smlouvám č. 183 až 188 o poskytnutí dotace z
programu regenerace MPR a MPZ

21 062 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje předložené dodatky smluv č. 183 až 188 z roku 2015 na podíly finančních
příspěvků v Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek a národní kulturní
památku, ve znění příloh RM 345 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem těchto dodatků smluv.

Plnění:

Splněno, dodatky podepsány.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 345- 14676/16

Věc : Inspekční zpráva "ZUŠ B. Smetany"

21 072 Vznik úkolu: 11.4.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM se seznámila se zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní
inspekce Královéhradecký inspektorát ve dnech 16. - 18.02.2016 v Základní umělecké škole
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, a bere tuto zprávu
na vědomí. RM ukládá OŠKS společně se ST projednat výsledky inspekční zprávy s ředitelem
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres
Náchod.

Plnění:

Splněno. Výsledky inspekční zprávy byly projednány na schůzce dne 02.05.2016 za účasti
ředitele ZUŠ, ST, vedoucího OF a vedoucího OŠKS. Ředitel ZUŠ informoval o opatřeních, která
již učinil - nákup nových lavic do učebny. Rekonstrukce stropního zdroje denního světla (luxfery)
je záležitost dlouhodobá, ředitel zjistí, jakým způsobem je řešeno v obdobných zařízeních.
Prokazatelné a průběžné informování zákonných zástupců žáků bude zajištěno prostřednictvím
žákovských knížek.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14690/16

Věc : Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha

21 084 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout zpevněnou část pozemku p. p. č. 653/2 o
výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, v
k. ú. Nové Město nad Metují, k výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání základních
dovedností v řízení dvoukolových vozidel.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.5.2016

RM 346- 14693/16

Věc : Výpůjčka pozemku z majetku města - ul. Dobrušská

21 087 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

Garant :

9.5.2016

TAJ

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s pronájmem pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují z důvodu předpokládané rekonstrukce
komunikace v ul. Dobrušská. Pozemkem navíc procházejí inženýrské sítě a dle platného i nově
projednávaného ÚP se pozemek nachází v ploše zeleně na veřejných prostranstvích, tzn., že
využití pozemku jako zahrady, která by se stala součástí plochy pro bydlení, je nepřípustné. RM
ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku pozemek p. p. č. 246/2 o výměře
220 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín, v majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem
údržby zeleně - dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14694/16

Věc : Pronájem části pozemku z majetku města - Spy

21 088 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

Garant :

9.5.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout za účelem skladování a zpracování dřeva,
skladování stavebních materiálů a jako plochu pod dočasnou stavbou kůlny, část pozemku p. p.
č. 550 m2 o výměře 125 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedeného na LV 10001 u KÚ KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, ve znění přílohy č. RM 346 - 2/5, a to na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 3 Kč a s podmínkou úklidu plochy, která nebude pronajata.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14695/16

Věc : Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku

21 089 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

Garant :

9.5.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem panem Mgr. Bc. D. H. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
části pozemku p. p. č. 2130 o výměře 12 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to ke dni
30.04.2016.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14706/16

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání

21 097 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Int: OSN/441

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka (prostory bývalé RTG ordinace) v rozsahu 119 m2, za podmínek: pronájem na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, stanovení minimální ceny pronájmu na 950 Kč/m2/rok.
RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru na dobu jednoho měsíce s přiměřenou inzercí.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.5.2016

RM 346- 14707/16

Věc : Žádost o pronájem prostor pro umístění telekomunikačního zařízení

21 098 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Int: OSN/442

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu místa pro umístění telekomunikačního zařízení
na objektu bytového domu č. p. 34, Žižkovo náměstí, za podmínek zveřejnění záměru pronájmu
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální ceny nájmu na 9.000
Kč / rok.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14708/16

Věc : Objekt bývalé trafostanice - ul. Na Strážnici

21 099 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Int: OSN/443

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s provedením demolice objektu bývalé trafostanice na pozemku st. p. č. 301 v ul.
Na Strážnici na náklady bývalého uživatele Východočeské energetické závody, s. p., v likvidaci
IČO: 00008184, se sídlem Sladkovského 215/3, Hradec Králové - Pražské Předměstí.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14709/16

Věc : Zápis č. 121 Bytové komise ze dne 13.04.2016

21 100 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Int: OSN/444

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 121 Bytové komise ze dne 13.04.2016, ve znění
přílohy č. RM 346 - 4/5.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14714/16

Věc : Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Smetanovské dny 2016

21 101 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na akci 33. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2016" při vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy č. RM 346 - 5/5 a pověřuje ST jejím
podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.5.2016

RM 346- 14715/16

Věc : Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Novoměstský hrnec smíchu 2016

21 102 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

9.5.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
9.5.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na 38. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec
smíchu 2016“, ve znění přílohy č. RM 346 - 5/6 a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14735/16

Věc : Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - další podněty

21 113 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

MP Městská policie,
9.5.2016
Poslední kontrola:

Provede:

9.5.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá ST zajistit zpřísněný dohled MP v autobusové zastávce Krčín, most (kouření,
konzumace alkoholu, nepořádek).

Plnění:

Zajištěno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 347 - 9.5.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 347 - 9.5.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Koupě části pozemku do vlastnictví města v k. ú. Krčín - stezka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/1 - Flash Příloha: RM 347 - 2/1 - Flash

Paní Ing. R. E. vlastní pozemek p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín, na jehož části se nachází stezka pro pěší. OMM navrhuje
získat tuto část do majetku města. Vlastník pozemku pí Ing. E. je ochotná městu pozemek darovat. Pro uskutečnění
převodu je třeba vyhotovit geometrický plán - vše viz přílohy č. RM 347 - 2/1.
K rozhodnutí:
Uložit zajištění GP pro oddělení pozemku pro stávající stezku.
Odůvodnění:
Odbory a OV Krčín souhlasí se záměrem získat uvedenou část pozemku do vlastnictví města. Za účelem výmazu
zástavního práva, které vázne na pozemku, požaduje banka předložit návrh smlouvy a stanovit výměru převáděného
pozemku. OMP doporučuje zadat a nechat vyhotovit GP, kterým by byla výměra stanovena nejpřesněji.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14738/16,
(uložen úkol číslo 21161).
RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín a po jeho zajištění
připravit návrh darovací smlouvy a ten předložit RM k projednání.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku komunikace z majetku města v k. ú. Spy (PŘESUN do RM 349)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/2 - Flash Příloha: RM 347 - 2/2 - Flash

Manželé J. a I. J. požádali o odkoupení části z pozemku p. p. č. 608/2 o výměře cca 40 m2, druh pozemku ostatní
plocha ostatní komunikace, v k. ú. Spy, protože chtějí po dokončení RD stavět plot a nechtějí, aby pozemek před
jejich domem zůstal neudržovaný - vše viz přílohy č. RM 347 - 2/2.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
ODSH, OMM nedoporučují prodej části pozemku, protože by došlo k zúžení uličního prostoru na veřejném
prostranství, omezení prostoru pro případné uložení inženýrských sítí, v současné době není vyřešeno umístění
kanalizace. OF nemá k prodeji připomínky. OVRR: Pokud se jedná o hranici, která je vyznačena v technické mapě
města, tak by po případném odkoupení tohoto pruhu zůstala ve veřejném prostoru dostačující šířka okolo 8,0 m. Dále
souhlasí s přesnějším geometrickým vyměřením. Z hlediska územního plánu je taková změna nepatrná.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi bylo stanoveno, že dojde k přesnému zaměření hranic pozemků a komunikace a pak teprve bude
rozhodnuto.
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Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

2.3 Prodej části pozemku z majetku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/3 - Flash Příloha: RM 347 - 2/3 - Flash

Manželé J. a A. K. požádali o odkoupení části pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2 , druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, která se nachází před jejich domem. Pozemek
mají zaplocený oplocením s podezdívkou a je na něm předzahrádka - viz foto street view, ortofoto, snímek mapy,
polohopis. Na pozemku se nenacházejí žádné sítě. Pan K. se domníval, že pozemek je jejich, ale požadovaná část
pozemku byla jejich předchůdci směněna s městem za pozemek ve vjezdu do jejich dvora, ale oplocení předzahrádky
zůstalo zachováno. Uvedená část pozemku byla sloučena s pozemkem komunikace p. p. č. 2031/17 v k. ú. Nové
Město nad Metují - vše viz přílohy č. RM 347 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
OMM: V blízké budoucnosti nepředpokládáme rozšíření komunikace, ale jednou RD na pozemku stp. č. 383 může být
odstraněn, proto by se město nutně této části pozemku nemělo zbavovat z důvodu napřímení chodníku a rozšíření
komunikace. Doporučují pronájem. Oplocený pozemek se nachází dle ÚP NMnM v ploše dopravní infrastruktury.
OVRR: Průchozí prostor podél plotu je dle technické mapy 1,1 - 1,35 m. Za předpokladu nízké intenzity provozu
chodců je tato šířka z pohledu ČSN 73 6110 projektování místních komunikací vyhovující (min. 1,0 m). Provoz chodců
je také zajištěn chodníkem na druhé straně dostatečné šířky okolo 1,5 m. Z hlediska provozu chodců je tedy stávající
stav vyhovující. Způsob vypořádání je na městě, doporučen je rovněž pronájem. OMP: Pro případný prodej pozemku
by musel být vyhotoven geometrický plán. Cena pozemku při případném prodeji bude 130 Kč/m2 pozemku, protože
má výměru menší než 40 m2. Dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města lze v tomto případě
stanovit kupní cenu dle ceníku bez znaleckého posudku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli na vyvěšení záměru prodeje.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 347- 14739/16,
(uložen úkol číslo 21162).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2 , druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují před domem. RM ukládá OMM připravit a předložit
RM návrh zveřejnění záměru města prodat uvedenou část pozemku.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/4 - Flash Příloha: RM 347 - 2/4 - Flash

OMM zveřejnilo dne 03.05.2016 záměr města pronajmout zpevněnou část pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují. Z důvodu
umožnění zahájení výuky autoškolám předkládáme RM k projednání Smlouvu o nájmu části pozemku + PN, viz
příloha č. RM 347 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem části pozemku. Po skočení zveřejnění záměru města uzavírat smlouvy se žadateli.
Odůvodnění:
Odbory souhlasí s pronájmem k uvedenému účelu. Pokud nebudou žádné námitky a připomínky ke zveřejněnému
záměru města, bude možné uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku co nejdříve, aby výcvik mohl od června probíhat.
OI pracuje na elektronickém rezervačním systému.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 347- 14740/16,
(uložen úkol číslo 21163).
RM souhlasí ode dne 01.06.2016 s pronájmem zpevněné části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, pro přípravu žadatelů o řidičské
oprávnění pro získání základních dovedností v řízení dvoukolových motorových vozidel podle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města se všemi zájemci, kteří provádějí uvedený výcvik v okrese Náchod a o užívání uvedené části
pozemku projeví zájem. Podmínkou užívání uvedené části pozemku je uzavření Smlouvy o pronájmu části pozemku s
městem, viz příloha č. RM 347 - 2/4.
RM 347 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

2.5 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/5 - Flash Příloha: RM 347 - 2/5 - Flash

ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, žádá na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne
08.04.2013 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV–12-2012151/VB/4 spočívajícího v
umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti distribuční soustavy IV-12-2012151/VB/4 Vrchoviny - kNN 836/1 Š. 4 RD, v pozemku města p. p. č. 2043/1 druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v
k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 28 bm, dle
geometrického plánu č. 528-8298/2013, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH za 1 bm
pozemku zatíženého věcným břemenem. Celková cena je 2.800 Kč + DPH. Přílohy: návrh smlouvy + PN, snímek
mapy, geometrický plán.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 265-11295/13 ze dne
08.04.2013. Na stavbu byl vydán Kolaudační souhlas, stavba je dokončena a schopná bezpečného užívání. Odborné
útvary souhlasí. Cena za zřízení věcného břemene byla stanovena budoucí smlouvou ve výši 100 Kč + DPH za 1 bm
pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 347- 14741/16,
(uložen úkol číslo 21164).
RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2012151/VB/4 - Vrchoviny - kNN 836/1 Š.
4 RD, v pozemku města p. p. č. 2043/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Vrchoviny,
vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, v rozsahu 28 bm dle geometrického plánu č. 5288298/2013, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého
věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana oprávněná z věcného břemene žadatel. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, viz příloha - návrh smlouvy, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Odkoupení pozemku do majetku města v ul. U Zázvorky - skály
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/6 - Flash Příloha: RM 347 - 2/6 - Flash

Dle podnětu ORM byli osloveni pí L. R., p. O. R. a p. J. R., podílový spoluvlastníci pozemku st. p. č. 209 o výměře 163
m2, druh pozemku zastavěná plocha, způsob využití zbořeniště, v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. U Zázvorky,
zapsaný na LV 472 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, zda by
převedli uvedený pozemek do vlastnictví města. Pozemek je součástí skalního komplexu, který vyžaduje údržbu.
Spoluvlastníci souhlasí s prodejem pozemku do vlastnictví města za cenu 450 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou částku
73.350 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kupní cenou navrženou spoluvlastníky pozemku.
Odůvodnění:
ORM: Pozemek p. č. 209 v k. ú. Nové Město nad Metují přiléhá ke schodům k Horákovu mlýnu a navazuje na
pozemek p. č. 218/l, kde byly ukončeny stavební práce oprava historické stabilizace, skalní stěny U Zázvorky. Nyní by
měl následovat kontrolní monitoring (v současné době máme cenovou nabídku na 2 roky od specializované firmy),
aby bylo možno doložit, zda dochází k deformacím či pohybu skal a přilehlých pozemků. Bylo by dobré odkoupit
pozemek již z těch důvodů jako je souhlas vlastníka za účelem přístupu, aby mohlo být pokračováno v pracích se
zajištěním bezpečnosti a stability jmenovaného úseku pod ulicí U Zázvorky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi se radní shodli, že město v současnosti nabízený pozemek nepotřebuje a nemá o něj zájem.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 347- 14742/16,
(uložen úkol číslo 21165).
RM zamítá nabídku koupě pozemku st. p. č. 209 o výměře 163 m2, druh pozemku zastavěná plocha, způsob využití
zbořeniště, v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. U Zázvorky, v podílovém spoluvlastnictví pí L. R., p. O. R. a p. J. R., zapsaný
na LV 472 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za navrženou kupní cenu
450 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou částku 73.350 Kč. Město pozemek nepotřebuje a nemá o něj zájem.
RM 347 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

2.7 Sdělení p. JUDr. V. Z. a pí Z. Z. ml.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/7 - Flash Příloha: RM 347 - 2/7 - Flash

Pan JUDr. V. Z., bratr pí Z. Z. st., dne 21.04.2016 zaslal na Městský úřad Nové Město nad Metují, panu ST a RM
sdělení, podle kterého ho měla jeho sestra požádat o pomoc v neustálém sporu s městem, viz příloha - dopis p. JUDr.
V. Z. Paní Z. Z. ml. dne 22.04.2016 sdělila k dopisu bratra její matky, pana JUDr. V. Z., že osobně s ním nesouhlasí.
Dále uvedla, že již nebude akceptovat žádná smírná řešení, protože město rozvrátilo spoluvlastnické vztahy a že
podala blíže nespecifikovanou žalobu, viz příloha - sdělení k dopisu p. JUDr. V. Z.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Odpověď na sdělení byla odeslána dne 28.04.2016, protože pan JUDr. V. Z. uvedl, že pokud ST a RM ve lhůtě cca 15
dní nenajde smířlivé řešení, bude informovat státní orgány. Odpověď na sdělení pí Z. Z. byla zahrnuta do sdělení,
kterým jí bylo odpovězeno na podání ze dne 13.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 347- 14743/16,
(uložen úkol číslo 21166).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. Z. ze dne 22.04.2016 a odpověď ST na ně. RM bere na vědomí sdělení pana
JUDr. V. Z. ze dne 21.04.2016 a odpověď ST na ně.
RM 347 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Sdělení ve věci parkování na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/8 - Flash Příloha: RM 347 - 2/8 - Flash

Ve věci užívání pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují je uzavřena se souhlasem města dohoda o
společném užívání ze dne 25.10.2010, viz příloha - dohoda z 25.10.2010. Městu nebyl doposud předložen žádný
doklad o tom, že by se strany dohodly na ukončení této dohody. Paní Z. Z. st. a paní Z. Z. ml. doručily městu dne
25.04.2016 sdělení ve věci parkování na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují po dobu 12 měsíců,
protože paní Z. Z. st. je držitelem ZTP, viz příloha - sdělení z 25.04.2016 a úřední záznam ze dne 25.06.2010. Pan J.
M. zaslal dne 03.05.2016 žádost o zjednání nápravy protiprávního stavu. Jak je uvedeno v úředním záznamu k
projednání parkování ze dne 25.06.2010 jsou pouze 2 možnosti řešení. Jednou možností je dohoda obyvatel obou
domů a druhou možností je umístění dopravní značky zákaz státní na městském pozemku.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Sdělení pro obě paní Z. Z. bylo připraveno v součinnosti s PRAV. Paní Z. Z. st. je držitelem průkazu ZTP, to ale není
důvodem pro nedodržování dohody, která byla v minulosti ohledně úpravy parkování před domem uzavřena. Bez
dohody obou stran není tedy možné, aby na uvedeném místě celoročně parkovala pouze paní Z. Z. ml.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - upozornil radní na dopis paní Z., který byl doručen dne 06.05.2016 a byl tentokrát adresovaný TAJ, ve věci
parkování atd.- viz příloha č. RM 347 - 2/8. Po diskusi se radní shodli na rámcovém obsahu odpovědí na oba dopisy a
v tomto smyslu přijali usnesení. Dopisy budou radním rozeslány e-mailem na vědomí.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 347- 14744/16,
(uložen úkol číslo 21167).
RM bere na vědomí sdělení pí Z.. Z. st. a pí Z. Z. ml. ze dne 25.04.2016 a odpověď vedoucího OMM na toto sdělení ze dne
2.5.2016. RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s PRAV odpověď p. J. M. na dopis ze dne 03.05.2016. RM ukládá TAJ
připravit ve spolupráci s PRAV odpověď na dopis Z. ze dne 05.05.2016 adresovaný TAJ. Obě strany budou zároveň
upozorněny, že v případě, že uzavřená dohoda ze dne 25.10.2010 upravující parkování na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú.
Nové Město nad Metují nebude oběma stranami respektována, město zahájí kroky vedoucí k umístění dopravní značky
zakazující stání na tomto pozemku. Oba dopisy budou e-mailem zaslány radním na vědomí.
RM 347 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

2.9 Pronájem pozemku z majetku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/9 - Flash Příloha: RM 347 - 2/9 - Flash

OMM předložilo dne 05.04.2016 zájemci o pronájem pozemku, p. J. M., smlouvu o nájmu pozemku doplněnou o
Pravidla, viz příloha - smlouva o nájmu. Zájemce dne 07.04.2016 písemně sdělil OMM, že trvá na uzavření smlouvy o
nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují v původním znění, které s ním bylo projednané a
schválené bez ujednání o Pravidlech, se kterými vyjádřil nesouhlas, protože dle jeho názoru by jejich realizace mohla
být posuzována jako jednostranné a bezdůvodné vzdání se části práva oprávněného z věcného břemene. RM 345
dne 18.04.2016 uložila ST znovu projednat se zájemcem p. J. M. uzavření smlouvy o nájmu doplněnou o Pravidla.
Pan J. M. si vyžádal po jednání s panem ST ještě týden na rozmyšlenou a dne 03.05.2016 oznámil městu, že trvá na
uzavření smlouvy o nájmu pozemku za podmínek stanovených usnesením č. ZM 109-7301/15 ze dne 10.9.2015,
zveřejněných v záměru pronájmu nejvyšší nabídce ze dne 22.09.2015, dle jeho závazné nabídky ze dne 09.10.2015 a
dle usnesení č. RM č. 332-14066/15 ze dne 02.11.2015, viz příloha - sdělení p. M. z 03.05.2016. Město nemůže na
uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle původního záměru města přistoupit, protože dne 09.03.2016 byla mezi
městem a spoluvlastníky podílu o velikosti 4/5 sepsána Pravidla z důvodu smírného řešení hrozícího soudního sporu
o vyklizení pozemku, vymáhání smluvní pokuty a vymáhání práv vyplývajících z věcného břemene. Pan J. M. s
Pravidly nesouhlasí, považuje je za protiprávní a vyzývá město, aby sjednalo nápravu.
K rozhodnutí:
Revokovat usnesení - tj. souhlas RM s uzavření smlouvy se zájemcem, a to z důvodu nesouhlasu tohoto zájemce s
tím, aby byla uzavřena nájemní smlouva v duchu Pravidel pro užívání věcného břemene přístupu na pronajímaný
pozemek.
Odůvodnění:
Pravidla byla sjednána za účelem smírného vyřešení hrozícího soudního sporu. Protože zájemce trvá na uzavření
smlouvy o nájmu v rozsahu podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, tj. s využitím neomezeného
přístupu na pozemek dle zřízeného věcného břemene, RM nezbývá než revokovat usnesení, které ve věci nájmu
vydala. OMM doporučuje znovu zveřejnit záměr města pronajmout doplněný o informaci o Pravidlech.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných o dalším postupu - radní se nakonec většinově shodli, že nové vyvěšení záměru
pronájmu pozemku v této chvíli realizováno nebude a pozemek zůstane v péči města, jako mnoho jiných pozemků.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 347- 14745/16,
(uložen úkol číslo 21168).
RM revokuje svoje usnesení č. RM 332-14066/15 ze dne 26.10.2015, kterým souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu
pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem p. J. M., viz příloha - usnesení RM 332, a to z důvodu
nesouhlasu zájemce, p. J. M., s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku v souladu s Pravidly užívání věcného břemene ze dne
09.03.2016, která byla sepsána na základě vzájemné dohody mezi oprávněným a povinnými.
RM 347 Ruší.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY
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RM 347 - 9.5.2016

2.10 Koupě částí pozemku do majetku města u kláštera v ul. Komenského
Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/10 - Flash Příloha: RM 347 - 2/10 - Flash

Identifikace:

Na základě jednání pana ST s představenými Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři (dále jen "MB") a
po seznámení MB s výsledkem znaleckého posudku došlo v minulém týdnu k dohodě o velikosti plochy, kterou MB
nabízejí městu k odkoupení z pozemku p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a z pozemku st. p. č. 278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského a v ul. Klosova, a to za cenu v místě a čase
obvyklou. Nabízené části pozemku jsou součástí nemovité kulturní památky „špitál“ č. ÚSKP 30083/6-1820 a nachází
se v ochranném pásmu městské památkové rezervace Nové Město nad Metují. Na pozemku je památník „Přátelství“ v
majetku města, k němu přístupové schodiště, pozemek je podpírán ze dvou stran zídkami, z dalších stran je stavba
klášterního kostela a oplocení pozemku u kláštera. Za účelem koupě musí být pozemky odděleny geometrickým
plánem.
K rozhodnutí:
Uložit zajištění GP na rozdělení pozemků.
Odůvodnění:
MB navrhují oddělit pozemky tak, aby byla umožněna oprava vnější omítky kostela střechy, tj. pruh pozemku cca 3-4
m od zdi kostela. Předběžně MB navrhují cenu 120.000 Kč za takto předběžně vymezený pozemek. Odborné útvary s
koupí pozemku souhlasí. Po zjištění výměry GP bude možné vyjádřit kupní cenu za 1 m2 pozemku. Město bude hradit
GP, náklady na vklad práva do KN, kupní cenu. Daň z nabytí nemovitosti bude hrazena dle platného zákona v době
převodu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, zda by peníze získané od města za odkup pozemku nemohly být využity pro opravy kláštera.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 347- 14746/16,
(uložen úkol číslo 21169).
RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a pozemku st. p. č. 278/2 o výměře 42 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Komenského a v ul. Klosova.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Koupě pozemků do majetku města v k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/11 - Flash Příloha: RM 347 - 2/11 - Flash

RM usnesením č. RM 341-14438/16 uložila OMM jednat s vlastníkem, paní J. P., o odkoupení pouze částí lesních
pozemků nezbytných pro optimální zaústění plánované cyklostezky, a to o části pozemku p. p. č. 221/2 o výměře cca
1580 m2, druh pozemku lesní v k. ú. Krčín, zapsaného na LV č. 2899 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
Vlastník pozemku s uvedeným návrhem města vyslovil souhlas. Po předložení návrhu geometrického plánu upozornil,
že s prodejem části pozemku odděleného GP bude souhlasit jen v případě, že město odkoupí i pozemky p. p. č. 235/1
o výměře 847 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 223/1 o výměře 223/1 o výměře 1161 m2, druh pozemku
ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín, které si nechce ponechat ve vlastnictví. Dne 06.05.2016 paní P. nabídla městu
snížení kupní ceny stanovené znaleckým posudkem u pozemku p. p. č. 235/1 cca o jednu polovinu, a to z částky
117,14 Kč/m2 na částku 60 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 50.820 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM koupit pozemky pro cyklostezku a pěší, cestu podél chat a břeh potoka.
Odůvodnění:
Paní P. jinak městu neprodá pozemek p. p. č. 221/2 o výměře 1578 m2 oddělený geometrickým plánem pro cyklo a
pěší komunikaci.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných, zda by bylo vhodné nakoupit i další pozemky, které paní J. P. váže na ten, o který město
mělo zájem.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 347- 14747/16,
(uložen úkol číslo 21170).
RM nedoporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. p. č. 235/1 o výměře 847 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č.
223/1 o výměře 1161 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Krčín, od vlastníka, paní J. P., za kupní cenu dle
znaleckého posudku sníženou u pozemku p. p. č. 235/1 cca o jednu polovinu, a to z částky 117,14 Kč/m2 na částku 60
Kč/m2 pozemku, tj. celkem 50.820 Kč a u pozemku p. p. č. 223/1 za 17,22 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 19.992 Kč. Celkem za
oba pozemky 70.812 Kč.
RM 347 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.
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RM 347 - 9.5.2016

2.12 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/12 - Flash Příloha: RM 347 - 2/12 - Flash

Nájemce pozemku p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Krčín, p. K. B.
(korespondenční adresa), podal dne 04.04.2016 žádost o ukončení smlouvy o nájmu pozemku, a to z důvodu
dlouhodobého nevyužívání. Přílohy: snímek mapy, ortofoto, foto, dohoda + PN („předkládací návrh“) a návrh záměru
města.
K rozhodnutí:
1) Souhlasit s ukončením smlouvy o nájmu dohodou ke dni 15.05.2016 za podmínky úklidu, 2) souhlasit se
zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Pozemek byl užíván k pěstování zemědělských plodin, nájemce se odstěhoval a o užívání již nemá zájem. Pozemek
byl k uvedenému účelu užíván již v době, kdy se město v roce 2011 stalo vlastníkem na základě směnné smlouvy s p.
R. Místním šetřením dne 08.04.2016 bylo zjištěno, že pozemek je vyklizen a zatravněn, ale posekaná vegetace za
min. předchozí rok byla uložena na vedlejší městský pozemek p. p. č. 233/1 - konkrétně do příkopu pod stromy a
keře. Odborné útvary souhlasí s ukončením nájmu, avšak s podmínkou, že nájemce odstraní tyto uložené kupy staré
trávy z pozemku města. Pozemek navrhují opětovně pronajmout. OŽP a ARCH doporučují, s ohledem na druh
pozemku dle KN (trvalý travní porost), pozemek využívat pouze v souladu s tímto druhem pozemku, tedy nabídnout
např. výpůjčku za účelem oseku trávy. OVRR doplňuje, že pozemek leží v trase přeložky I/14, tříměsíční výpovědní
lhůta ve smlouvě je dostačující. OV Krčín: Doporučuje nabídnout pozemek k pronájmu nebo do výpůjčky pro sekání
trávy. Nájemce telefonicky upřesnil, že ukončení nájmu navrhuje v polovině měsíce května s tím, že uloženou trávu do
tohoto data odstraní. OMP doporučuje vypůjčit pozemek p. p. č. 249/2 a zároveň i sousední (zatravněný) pozemek p.
p. č. 233/1, a to za účelem sekání trávy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 347- 14748/16,
(uložen úkol číslo 21171).
RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem p. K. B. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku, ve znění přílohy č. RM 347 2/12, p. p. č. 249/2, o výměře 820 m2 v k. ú. Krčín ke dni 15.05.2016 s tím, že podmínkou ukončení je úplné odstranění
zbytků uložené vegetace z pozemku p. p. č. 233/1 v k. ú. Krčín ke dni ukončení nájmu. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr
města poskytnout jako výpůjčku pozemek p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemek p. p.
č. 233/1 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem sekání trávy - dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Pronájem části pozemku z majetku města pro parkování vozidla
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/13 - Flash Příloha: RM 347 - 2/13 - Flash

Pronájem části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, vedený na LV 10001
u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem parkování
vozidla na dobu určitou. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 02.05.2016 e-mailem doručeno vyjádření žadatele p. P.
N., který navrhuje nájem na dobu 2 let za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok s tím, že plocha bude zpevněna štěrkem a
rovněž bude zajištěn volný průjezd k domu. Přílohy: snímek mapy a foto.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy po ukončení zveřejnění záměru města.
Odůvodnění:
V souladu s usnesením č. RM 345-14656/16 ze dne 11.04.2016 záměr města zveřejněn ode dne 22.04.2016 do dne
10.05.2016. Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena dle vzorové smlouvy o nájmu části pozemku schválené
usnesením č. RM 345-14653/16 dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 347- 14749/16,
(uložen úkol číslo 21172).
RM ukládá OMP uzavřít s p. P. N., ode dne 16.05.2016 smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2 v k. ú.
Spy, v majetku města, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, na
dobu 2 let za účelem parkování osobního vozidla a za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok s podmínkami, že plocha pro parkování
bude vysypána štěrkem, po ukončení nájmu bude pozemek uveden do původního stavu (doplnění zeminy a osetí travou) a
nájemce zajistí, aby zaparkované vozidlo neomezovalo průjezd k domu a za podmínky, že ke zveřejněnému záměru nebudou
podány námitky, jiná vyjádření či připomínky.
RM 347 Ukládá.

STIS

Stránka 18 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 347 - 9.5.2016

2.14 Pronájem pozemku z majetku města k podnikání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/14 - Flash Příloha: RM 347 - 2/14 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný
na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha:
snímek mapy. Pozemek je volný a vyklizený, viz příloha: foto. V souladu s usnesením č. RM č. 340-14379/16 ze dne
01.02.2016 byl záměr města pronajmout nejvhodnější nabídce zveřejněn po dobu 30 dnů ode dne 12.02.2016 do dne
15.03.2016, k záměru nebyly podány žádné nabídky ani vyjádření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění záměru a délce zveřejnění.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a fy PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o.
Pozemek v roce 2015 krátkodobě využívaly firmy pracující na stavbě v ul. Náchodská. Pozemek je nyní upraven a
volný. OMP navrhuje zveřejnění pronájmu opět na dobu 30 dnů, viz příloha: návrh záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 347- 14750/16,
(uložen úkol číslo 21173).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města pronajmout
část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své
nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2/rok a příp. požadovanou výměru.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.15 Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 2/15 - Flash Příloha: RM 347 - 2/15 - Flash

Pozemek p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. Pozemek se nachází v lokalitě na Rezku, je oplocen a slouží jako základna pro turistický oddíl dětí a mládeže
(TOM STOPA) pro práci s dětmi a mládeží, v souladu s aktualizovaným projektem. Smlouva o výpůjčce uzavřena na
dobu určitou do dne 21.06.2016. Vypůjčitel žádá o prodloužení výpůjčky o 1 rok, protože žádá o bezúplatný převod
pozemku, ale nemá zatím stanovami spolku vyřešen způsob nabývání nemovitostí. V příloze předložen návrh záměru
zveřejnění, snímek mapy, ortofoto a foto.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru města změnit smlouvu o výpůjčce - prodloužení o 1 rok.
Odůvodnění:
Prodloužení výpůjčky umožní přípravu a dořešení všech potřebných právních náležitostí k případnému bezúplatnému
převodu nemovitosti. KČT o základnu pečuje a je hojně využívána. Odborné útvary souhlasí s prodloužením výpůjčky
bez připomínek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 15 USNESENÍ č. RM 347- 14751/16,
(uložen úkol číslo 21174).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o výpůjčce pozemku, uzavřené dne 21.06.2010 na pozemek p. p.
č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, dobu trvání výpůjčky ode dne 21.06.2016 na dobu trvání do dne 21.06.2017
na základě žádosti vypůjčitele, a to dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.
RM 347 Ukládá.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3
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Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/1 - Flash Příloha: RM 347 - 3/1 - Flash

RM je předkládán zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne 18.04.2016.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 4 ze zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - požádal o zařazení bodu do koncepční RM, který by reagoval na tvrzení komise, že je zde nedostatek
volných bytů, což má vliv na pokles počtu obyvatel. Reagoval MST s vysvětlením k průběhu diskuse na jednání
Komise.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14752/16,
(uložen úkol číslo 21175).
RM se seznámila se zápisem ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18. dubna 2016 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 347 - 3/1 a ukládá MST využít jej při přípravě příští KRM - bodu „Zvýšení počtu obyvatel s
trvalým pobytem ve městě“.
RM 347 Byla seznámena.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Zápis č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/2 - Flash Příloha: RM 347 - 3/2 - Flash

RM je předkládán zápis č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 20.04.2016.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 347- 14753/16,
(uložen úkol číslo 21176).
RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 20.04.2016 a bere tento zápis na vědomí,
ve znění přílohy č. RM 347 - 3/2. RM ukládá OMM projednat veškeré podněty a návrhy komise s dotčenými odbornými útvary
města a s vedením města a na základě toho pak dát zpětnou informaci v RM a na dalším jednání Komise pro vyváženou
dopravu.
RM 347 Ukládá.
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3.3 VŘ - Stavba chodníku při mostu ČD, Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/3 - Flash Příloha: RM 347 - 3/3 - Flash

Dne 29.04.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 04.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavba chodníku při mostu ČD, Vrchoviny“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Byly doručeny 2 nabídky. V rozpočtu 2016 je na tuto akci schváleno 750 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - v přílohách nenašel informaci o tom, kolik je to m2? Tzn., jaká to bude celková plocha chodníků. ORM odhadem 200 m2. TAJ - cca 2.750 Kč/m2. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 347- 14754/16,
(uložen úkol číslo 21177).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavba chodníku při mostu ČD, Vrchoviny“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20,
503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 546.004,28 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 347 3/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Projekt na obnovu dětského hřiště v krčínském parku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/4 - Flash Příloha: RM 347 - 3/4 - Flash

Na podatelnu MěÚ + e-mailem byl dne 14.04.2016 doručen projekt pí A. S. na obnovu dětského hřiště v krčínském
parku, který je zároveň adresován ST a RM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložený projekt, uložit OMM hledat v rozpočtu investičních akcí na rok 2016 volné finanční zdroje
ve výši cca 120 tis. Kč, uložit OMM opětovně předložit do RM schválení využití volných financí na obnovu dětského
hřiště v krčínském parku a předložit ke schválení příslušné RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse nad obnovou, revizemi atd. dětských hřišť v Novém Městě nad Metují (viz koncepční RM na toto téma).
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 347- 14755/16,
(uložen úkol číslo 21178).
RM bere na vědomí projekt pí A. S. na obnovu dětského hřiště v krčínském parku, ve znění přílohy č. RM 347 - 3/4. RM
konstatuje, že projekt bude využit při plánování záměrů úprav dalších dětských hřišť ve městě v následujících letech, a to v
duchu konceptu stanoveného RM 342 na jejím koncepčním zasedání dne 29.02.2016. RM děkuje autorce za předložený
námět.
RM 347 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

3.5 Nová investiční položka rozpočtu 2016 - další etapa stavebních úprav chodníku v ul. Družstevní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/5 - Flash Příloha: RM 347 - 3/5 - Flash

Na základě požadavku vedení města je RM a následně ZM předložena ke schválení nová investiční položka - další
etapa stavebních úprav chodníku v ul. Družstevní.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční akci, doporučit schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Náklady na realizaci jsou odhadnuty na cca 350 tis. Kč (v této ceně je i zpracování PD). Jedná se o cca 90 m2.
Cenová kalkulace vycházela z předešlých stavebních úprav chodníku v ul. Družstevní, které proběhly v roce 2012. Při
schválení této nové položky v rozpočtu 2016 se do července 2016 zpracuje PD, v srpnu 2016 budou poptáni správci
sítí o vyjádření, v září bude zažádáno o souhlas s provedením stavby a vysoutěží se dodavatel. Realizace by se
mohla uskutečnit po vysoutěžení, schválení zadání zakázky a podpisu SOD od poloviny října - do prosince 2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - to je nová investiční položka? MST - ukázal na leteckém snímku města, o jaké přesně místo se jedná. Bylo
vysvětleno, že jde fakticky o dokončení linie nově vybudovaného chodníku v této ulici.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 347- 14756/16,
(uložen úkol číslo 21179).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní, Nové Město nad Metují - 3.
etapa“ v rozpočtu 2016. Finanční prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 350 tis. Kč.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.

3.6 Vyhodnocení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/6 - Flash Příloha: RM 347 - 3/6 - Flash

Usnesením č. RM 339-14345/16 ze dne 18.01.2016 byla schválena spolupráce s firmou Východočeská rozvojová
s.r.o. v oblasti monitoringu a posuzování dotačních možností na zkušební dobu 3 měsíců. Tato lhůta skončila dne
30.04.2016. ORM na základě uloženého úkolu č. 20748 předkládá vyhodnocení této spolupráce a přehled hlavních
záměrů, které jsou výstupem společných konzultačních schůzek. Dále ORM předkládá návrh smlouvy (viz příloha č.
RM 347 - 3/6) pro případnou další spolupráci s danou firmou. Spolupráce je navrhována do konce roku 2016 (do dne
15.12.2016). Cena dotačního poradenství činí 39.500 Kč bez DPH (47.795 Kč vč. DPH). Paušální sazba za dotační
poradenství v běžném měsíci činí 6.500 Kč bez DPH (7.865 Kč vč. DPH) za měsíc. V letních měsících je sazba
snížena na 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč vč. DPH) za měsíc.
K rozhodnutí:
Na základě předložených materiálů ne/schválit pokračování spolupráce a tím ne/schválit Příkazní smlouvu na
poradenské služby v oblasti dotačních možností s firmou Východočeská rozvojová s.r.o. s termínem plnění do konce
roku 2016.
Odůvodnění:
ORM navrhuje na základě předložených materiálů v započaté spolupráci pokračovat do konce roku 2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o efektivitě spolupráce a o vhodnosti v ní dále pokračovat.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 347- 14757/16,
(uložen úkol číslo 21180).
RM bere na vědomí předložené vyhodnocení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o. trvající 3 měsíce. RM
schvaluje prodloužení spolupráce s firmou Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 28771044 do konce roku 2016, za nabídkovou cenu 47.795 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské
služby v oblasti dotačních možností, ve znění přílohy č. RM 347 - 3/6, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 347 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

3.7 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci - Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v
části ul. 28. října, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 26.04.2016 byla vyvěšena výzva a zadávací dokumentace na akci "Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a
v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují". U této akce proběhne vícekriteriální hodnocení, kde jedním z
rozhodujících kritérií je návrh technického řešení. Proto je nezbytné, aby nadpoloviční většina komise byla složena z
odborníků na dopravní stavby. Proto je navrženo následující složení - Miloslav Kučera - projektant dopravních staveb,
Ing. Jiří Koutník - technický ředitel SÚS KHK, bývalý projektant dopravních staveb, Ing. Ivan Paulus - dopravní
inženýr, stavbyvedoucí dopravních staveb, MST a ST.
K rozhodnutí:
Schválit složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní Petruželková - navrhla doplnit někoho za MěÚ / město. ST - doplněn bude Ing. Libor Pozděna a náhradník za
kohokoliv bude ST. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 347- 14758/16
RM schvaluje Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro akci "Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul.
28. října, Nové Město nad Metují" ve složení: Miloslav Kučera, Ing. Jiří Koutník, Ing. Ivan Paulus, Ing. Michal Beseda, MBA,
Ing. Libor Pozděna, náhradník: p. Petr Hable.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/8 - Flash Příloha: RM 347 - 3/8 - Flash

Pro realizaci dětského hřiště na sídlišti Malecí předkládáme k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Jedná se o
změnu herního prvku pískoviště za prolézačku „Áčko“. Tato změna je bez navýšení celkové ceny díla. Ke změně bylo
přistoupeno z důvodu splnění podmínek uvedených v zadávacím řízení, kde bylo uvedeno, že pískoviště nebude
naceněno. K tomuto požadavku jsme přistoupili z hlediska snadnější údržby a z předpokladu, že se v okolí nacházejí
další 4 pískoviště. Dále dodatek obsahuje posun termínu plnění z důvodu projednávání územního souhlasu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky Group s.r.o., Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha
5.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 347- 14759/16,
(uložen úkol číslo 21181).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště na sídlišti Malecí v Novém Městě nad Metují“ uzavřený
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky Group s.r.o, Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha 5. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 347 Schvaluje.

STIS

Stránka 23 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

3.9 Výjimka ze zásad města pro zadávání veřejných zakázek - Studie proveditelnosti projektu „Stará
ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/9 - Flash Příloha: RM 347 - 3/9 - Flash

V rámci přípravy projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ je jednou z povinných příloh
žádosti o dotaci Studie proveditelnosti daného projektu. Zpracování bylo poptáno u firmy AECOM CZ s.r.o., která byla
realizátorem doprůzkumných prací v rámci předcházejícího projektu “Stará ekologická zátěž Elton - Doprůzkum
znečištění“ probíhajícího v letech 2012-2015. Poptána byla pouze jedna firma, AECOM CZ s.r.o., a to z technických
důvodů - firmou byla v roce 2015 navržena vhodná sanační metoda pro následné práce a byla vytvořena související
projektová dokumentace navazujícího projektu. Nyní je nutné toto sanační opatření zhodnotit dle požadavků
Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR. Nabídková cena zpracování Studie proveditelnosti činí
92.071,32 Kč vč. DPH. ORM žádá pro tento případ o udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého
rozsahu a o zadání zakázky a schválení smlouvy o dílo s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, za
nabídkovou cenu 92.071,32 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku, schválit Smlouvu o dílo č. 26073 - 1140 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit výjimku ze zásad města pro zadávání veřejných zakázek a zadat zakázku firmě AECOM CZ
s.r.o., a to na základě znalostí dané problematiky kontaminace v areálu bývalého státního podniku Elton. Firma byla v
letech 2012-2015 zhotovitelem doprůzkumných prací, na základě kterých navrhla metodu vhodnou pro sanační práce.
Nyní je třeba navržené postupy blíže specifikovat. Firma je velmi znalá v geologických a technických oblastech
projektu. Vyhotovení studie proveditelnosti je v rámci projektu uznatelným nákladem.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Neumann - kdy peníze potvrdí Zastupitelstvo KHK? ORM - v červnu.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 347- 14760/16,
(uložen úkol číslo 21182).
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu a souhlasí se zadáním zakázky a uzavřením
smlouvy na vyhotovení Studie proveditelnosti projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ s firmou
AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 92.071,32 Kč vč. DPH.
RM 347 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

3.10 Ze ZM 113 - 7/4 - Podněty Ing. F. M. - rekonstrukce Husova nám., nevyřízené připomínky z roku 2006 a
2013 a zateplení ZŠ Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/10 - Flash Příloha: RM 347 - 3/10 - Flash

Na ZM 113 vystoupil p. Ing. F. M. s velkým množstvím podnětů, které se především týkaly záležitostí souvisejících s
rekonstrukcí Husova náměstí. Dále šlo o jeho dosud nevyřízené připomínky z roku 2006 a 2013 a poslední záležitostí
se týkala akce zateplení "ZŠ Malecí". Ing. F. M. ve svém velice obsáhlém a kritickém příspěvku přednesl množství
dotazů a připomínek:
A) Akce "Rekonstrukce Husova náměstí" - jedná se o nepříliš povedenou stavbu, po jejímž dokončení slouží prakticky
jen motoristům jako velké parkoviště a ne ostatním občanům města (chybí zeleň, lavičky, vodní fontánky apod.).
Navíc vznikly závady zejména zatékání do suterénů nejníže položených budov, které jsou památkově chráněné (tak
jako všechny budovy na náměstí). Z těchto důvodů požádal Ing. F. M. o odpovědi na následující otázky:
1. Proč nebyli přizvání jako účastníci stavebního řízení (před vydáním stavebního povolení) též vlastníci sousedních
pozemků, ve smyslu Stavebního zákona č. 183/2006?
2. Jakým způsobem byl schválen projekt, který evidentně nevyhovuje většině občanů města (kromě snad motoristům)?
3. Jak bylo prováděno VŘ na projektanta, dodavatele stavby a TDI (technický dozor investora), a kdo se jich zúčastnil?
4. Jak bylo provedeno VŘ na vedoucí regionálního rozvoje (požadavky na kvalifikaci, zejména autorizaci)? (Pozn.:
Ing. M. tím myslel VŘ na pozici vedoucí/ho ORM.)
5. Proč nebyla dodržena konstrukce plochy dle schváleného projektu a kdo tyto změny schvaloval (vápnění pláně,
tloušťka "kufru", železobetonová deska místo desky z vodopropustného prostého betonu)?
6. Zda dodavatel při předání díla předal investorovi PD (projektovou dokumentaci) skutečného provedení?
7. Proč město (jakožto investor) odmítá vlastníkům domů postižených zaplavením suterénů zaplatit odškodnění za
vynaložené náklady spojené s vyklizením suti, čerpáním vody, event. Opravou poškozené konstrukce, když tato škoda
vznikla evidentně vlivem nové konstrukce náměstí (Pozn.: u Netíků tuto škodu vyčíslil soudní znalec na 141.000 Kč,
přitom původní stav mají doložen fotodokumentací)?
8. Kdo a jak bude postižen za nekvalitní dílo a vzniklé škody?
Poté seznámil Ing. F. M. přítomné se svým stanoviskem k výše uvedenému - viz zvukový záznam.
B) V další části pak Ing. M. připomněl své, dle jeho názoru dosud nevyřízené, připomínky z roku 2006 a 2013, které
se mj. týkaly chodníků, nic z jeho doporučení se dle jeho názoru nerealizovalo.
Rovněž vznesl dotaz k bezúročné půjčce SK Nové Město nad Metují - odpověď vedoucího OF - splátky běží a je to
rozloženo do 20 let, jak schválilo ZM.
C) Akce "Zateplení ZŠ Malecí" - připomínky ke způsobu provedení - došlo dle něj k chybným postupům. Upozornil na
to Ing. Vojnarovou - jsou tam v jednom místě trhlinky a mělo by se to uplatnit jako reklamace.
Na některé dotazy byla snaha odpovídat hned, na některé bylo přislíbeno zpracovat odpověď písemně. Protože ale v
rámci celé diskuse k tomuto bodu byla chvílemi až nepřehledná polemika, tak byl pan Ing. M. vyzván k návštěvě
radnice, aby zde předal své podklady, ze kterých na ZM přednášel a aby bylo při jednání u ST rozhodnuto o dalším
postupu, především pak o tom, jaké podklady a za jakých podmínek budou panu Ing. M. poskytnuty. Na to pak
navázalo několik schůzek s p. Ing. M. na radnici, a to u ST, TAJ, PRAV a OMM. RM bude informována o tom, co bylo
řešeno a jaké informace byly poskytnuty. O tomtéž budou, po projednání v RM 347, informováni i zastupitelé.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí souhrnné informace o jednáních, která se konala s panem Ing. F. M. a v případě potřeby stanovit další
postup vyřizování jeho podnětů a dotazů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

ST, TAJ a Ing. Pozděna - podrobně informovali radní o průběhu několika jednání s panem Ing. F. M.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 347- 14761/16
RM bere na vědomí informace ST, TAJ a vedoucího OMM Ing. Pozděny o průběhu několika jednání s panem Ing. F. M., která
se konala na MěÚ Nové Město nad Metují na základě jeho vystoupení na ZM 113.
RM 347 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.11 Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/11 - Flash Příloha: RM 347 - 3/11 - Flash

Během rekonstrukce Sepského mostu bylo zjištěno, že plánované umístění stožárů nasvětlení předmostí Sepského
mostu nelze realizovat na navrhovaném místě, tj. vedle opěrné zdi. V této trase probíhá trasa kabelových vedení
jednotlivých správců sítí - jiné umístění, než bylo v jednotlivých vyjádřeních zaneseno. S tímto je vyvolána nutnost
hledání nového řešení umístění, se kterým budou spojeny vícenáklady. Umístění podél silnice I/14 je možné pouze 1
m od obrubníku, tím by však byl stožár umístěn téměř uprostřed chodníku.
Prozatím se nabízejí dvě varianty řešení, které je potřeba dále řešit s projektantem a statikem:
1. umístění sloupů do římsy opěrné zdi - s tím je spojena nutnost řešit opravu římsy, jejíž vršek není v dobrém stavu a
není možné bez jeho opravy stožáry ukotvit. Řešení bude nutné posoudit statikem. Kabelové vedení bude přetaženo z
kraje chodníku k římse, touto úpravou dojde k zásahu do obrubníků, které musí být nově osazeny do normové výšky
15 cm. Nyní je výška 8-10 cm. To vyvolá zvýšení nivelety chodníku, navýšení římsy a navýšení zábradlí na normovou
výšku. Nové osazení VO a tím vyvolané stavební úpravy římsy, zábradlí a chodníku vyžadují zpracování projektové
dokumentace se statickým výpočtem pro osazení stožárů do VO. Délka chodníku je cca 50 m a šířka cca 2,3 m.
Hrubý odhad nákladů před zpracováním PD je cca 450-500 tis. Kč
2. řešení trasy kabelového vedení pod opěrnou zdí v chráničce a ukotvení stožárů do opěrné zdi, náklady nelze
odhadnout, umístění stožárů bude odlišné od řešení na Sepském mostě. V obou případech je nutné zpracování
projektantem a statikem.
Dále je nutné projednat s ŘSD vlastnictví opěrné zdi a zábradlí.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s řešením vedení VO dle varianty 1) a s úpravami chodníku, římsy a zábradlí na Sepském mostě,
ne/souhlasit se zadáním zpracování PD dle varianty 1) a s poptáním dodavatele.
Odůvodnění:
Stavební úpravy chodníku, římsy a zábradlí na Sepském mostě byly vyvolány investiční akcí "VO Sepský most realizace". Při realizaci varianty 2) by došlo k rozšíření investiční položky "VO Sepský most - realizace". Na org. 1642
"Chodník na Táboře - realizace", který navazuje na Sepský most, máme volných 200 tis. Kč, které by se na úpravy
chodníku na Sepském mostě daly využít, na org. 1704 Chodník ve Vrchovinách u viaduktu" budeme mít volných 100
tis. Kč. Po zpracování PD a získání cenové nabídky od dodavatele bude konečná cenová nabídka předložena do RM
ke schválení včetně SOD. Dále bude do RM předloženo schválení rozšíření položky "VO Sepský most - realizace" na
"VO Sepský most a stavební úpravy chodníku - realizace" a příslušné RO.
V případě, že by nebyla odsouhlasena varianta 1), musela by se provést varianta 2), která dle ORM není
nejvhodnější. Placena by byla z položky "VO Sepský most - realizace". Nechal by se zpracovat návrh řešení s novým
rozpočtem akce, který by ukázal, jaké vznikne navýšení oproti původnímu umístění VO. Pokud by nestačily na
realizaci varianty 1) finance na této položce, bylo by do RM předloženo příslušné RO ke schválení. (Při realizaci
varianty 1) nedojde k opravě a novému zadláždění chodníku ani k osazení obrubníků ve správné výšce, zůstanou ve
stávajícím stavu).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Podrobné vysvětlení důvodů, které vedou k navrženým dvěma variantám řešení. Vedoucí ORM odpověděla na dotazy
radních a doporučila schválit řešení, které plně naváže na linie nového VO vybudovaného podél chodníku v ul. Na
Táboře. Část radních vyslovila pochybnost nad tak velkým počtem osvětlovacích stožárů. Další část diskuse se pak
týkala
důvodů, proč nelze umístit na most svodidla.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 347- 14762/16,
(uložen úkol číslo 21183).
RM souhlasí s řešením vedení VO dle varianty 1) a s úpravami chodníku, římsy a zábradlí na Sepském mostě. RM souhlasí
se zadáním zpracování PD dle varianty 1) a s poptáním dodavatele stavebních úprav chodníku, římsy a zábradlí na Sepském
mostě.
RM 347 Souhlasí.
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3.12 Ze ZM 113 - 7/3 a 7/7 podněty a připomínky ke Staré škole v Krčíně
Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/12

Identifikace:

Na ZM 113 vystoupily dvě občanky města se svými podněty a připomínkami ke Staré škole. Mgr. T. S. rozdala všem
přítomným zastupitelům svůj dopis s výzvou a kritikou za to, že dle jejího názoru za rok od chvíle, kdy na ZM poprvé
vystoupila s návrhem záchrany objektu Staré školy v Krčíně se celá záležitost téměř nepohnula z místa. Dále
vystoupila paní Z. M., která připomněla zastupitelům, že jim byl na zasedání předán pracovní materiál, který shrnuje
historii objektu, průběh jednání o jejím využití v posledních letech, návrhy Spolku na jeho budoucí využití vč.
financování rekonstrukce a zprávu odborníka o hodnotě budovy a jejím významu pro Krčín. Dále pak ve věci
dotačního programu z IROP(u), tj. na téma Integrovaný regionální operační program a jeho využití pro získání
prostředků na záchranu a rekonstrukci objektu Staré školy v Krčíně - konkrétně z části nazvané Rozvoj infrastruktury
komunitních center. K oběma podnětům proběhla diskuse přítomných, ale žádné usnesení nebylo na ZM přijato. Je
tedy na úvaze RM, zda postačí aktivity, které jsou realizovány na základě jednání Pracovní skupiny Stará škola, která
byla ustavena na základě rozhodnutí ZM a v níž mají zastoupení jak zvolení zastupitelé, tak zástupci Spolku Krčín a
rovněž zástupci příslušných odborných útvarů města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí souhrn podnětů, které zazněly na zasedání ZM 113 ve věci objektu Staré školy v Krčíně a příp.
stanovit další úkoly pro zainteresované odborné útvary (další podrobný průzkum dotačních titulů apod.).
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - záležitost byla předložena do programu jednání RM z důvodu jejího projednávání v článku Diskuse na ZM 113,
kde nebylo přijato žádné usnesení. MST - uvedl, že na červen je plánováno další zasedání Pracovní skupiny Stará
škola a tam že budou informace z vystoupení i předané podklady předány.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 347- 14763/16,
(uložen úkol číslo 21184).
RM vzala na vědomí informace, které zazněly k problematice záchrany objektu Staré školy v Krčíně při vystoupeních paní
Mgr. T. S. a paní Z. M. na jednání ZM 113 dne 21.04.2016 a ke kterým nebylo na ZM přijato žádné usnesení. RM ukládá
OMM postoupit ve spolupráci s MST informace z těchto vystoupení a předané písemné podklady do jednání pracovní skupiny
Stará škola, o jejímž ustavení rozhodlo ZM a ve které jsou zastoupeni také členové Spolku Krčín, jehož jménem vystoupili i
Mgr. T. S. a paní Z. M. na zmiňovaném zasedání ZM.
RM 347 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Dopis obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky II adresovaný pro ST a ZM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 3/13 - Flash Příloha: RM 347 - 3/13 - Flash

Dne 03.05.2016 byl na MěÚ doručen dopis obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky II, adresovaný pro ST a ZM.
V dopise vyjadřují svou nespokojenost se stávající situací, která je v jejich části ulice Kaštánky.
K rozhodnutí:
Projednat dopis občanů a stanoviska odborných útvarů a uložit zpracování písemné odpovědi na tento dopis.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Komentář podal radním MST. Radní se opakovaně kriticky vyjádřili k přístupu Ing. Zilvara v celé této záležitosti, kdy
uvedeným občanům tvrdí, že chyba je na straně města a MěÚ a nikoliv jeho. ST - informoval o osvětlení, které bude
instalováno na stezce podél Lupusu. Radní odhlasovali navržené usnesení s dovětkem svolání schůzky občanů,
vedení města a odborných útvarů.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 347- 14764/16,
(uložen úkol číslo 21185).
RM projednala dopis obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky II adresovaný pro ST a ZM, který byl na MěÚ doručen dne
03.05.2016. RM byla seznámena se stanovisky OVRR, TS a OMM k tomuto dopisu a ukládá OMM připravit ve spolupráci s
OVRR odpověď ST na tento dopis s tím, že jak dopis občanů, tak odpověď ST bude zároveň zaslána prostřednictvím e-mailu
na vědomí ZM. RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti: ST, OMM, OVRR a obyvatel Nového Města nad Metují, Kaštánky
II, kteří zaslali dopis ST a ZM.
RM 347 Ukládá.
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3.14 Podnět Ing. Prouzy ve věci parkování na Husově náměstí
Identifikace:
Na radního pana Ing. Prouzu se obrátila občanka Nového Města nad Metují paní Mgr. Věra Mervartová z Husova
náměstí ve věci týkající se chystaného parkovacího systému na Husově náměstí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - paní Mgr. Mervartové se nelíbí, že by za parkování měli občané bydlící na Husově náměstí něco platit.
MST a ST přednesli podrobný komentář o schůzce s podnikateli a obyvateli Husova náměstí. Jednáno bylo o 3
oblastech. Akce na Husově náměstí, změny v RP MPR a parkování. K parkování se připravuje nařízení obce, nyní je
konzultováno na KÚ KHK. To by mělo jít do RM dne 06.06.2016 a poté na vědomí ZM, protože nařízení dle zákona
schvaluje RM a nikoliv ZM, jako tomu je u vyhlášek obce. Další diskuse přítomných se týkala výše plateb za
rezidenční karty, za parkovné a za platby parkovného o víkendech, což je některými občany a subjekty, které sídlí na
Husově náměstí, trvale kritizováno.

3.15 VZ - „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Dne 09.05.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují“. Ve stanovené
lhůtě pro podávání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče.
K rozhodnutí:
Zrušit výběrové řízení a vypsat zakázku znovu.
Odůvodnění:
ORM doporučuje nové zveřejnění a vysoutěžení v roce 2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 347- 14765/16,
(uložen úkol číslo 21186).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František,
Nové Město nad Metují“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou
zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání výběrového řízení.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Informace ST - výjezd z ul. Jarošova do ul. Náchodská
Identifikace:
ST informoval o řešení podnětů a situace týkající se výjezdu z ul. Jarošova do ul. Náchodská směrem k AMMANN(u).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST - odešle dopis na SÚS KHK s výzvou k hledání řešení současného problematického vyjíždění z ul. Jarošova do ul.
Náchodská směrem k AMMANN(u).
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Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Žádost nájemce bytové jednotky, č. p. 1145 (DPS)
Identifikace:

(Int.: OSN/445) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/1 - flash Příloha: RM 347 - 4/1 - flash

Žádost nájemce městské bytové jednotky, v objektu domu s pečovatelskou službou, ul. Českých bratří, pí M. V.
(prostřednictvím neteře pí C.) o možnost ukončení nájemní smlouvy bytu dohodou a prominutí části výpovědní lhůty
(červen a červenec 2016, celkem se jedná o 590 Kč). Nájemce žádá o prominutí výpovědní lhůty ze zdravotních
důvodů (nájemkyně byla z důvodu zhoršení zdravotního stavu umístěna do zařízení s celodenní péčí). Z výše
uvedeného důvodu není schopna hradit závazky plynoucí z nájemní smlouvy bytu.
K rozhodnutí:
Schválit žádost nájemce bytové jednotky.
Odůvodnění:
Jedná se o nájemkyni bytové jednotky z Domu s pečovatelskou službou. Paní byla vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu přesunuta do zařízení "bývalý hotel Metuje", kde je zajištěna 24-hodinová pečovatelská služba. Vzhledem k
tomu, že se jedná o klasický nájem bytu, měli bychom standardně požadovat tříměsíční výpovědní lhůtu. OSN
doporučuje vyhovět žádosti a nájem bytu ukončit dohodou ke dni 31.05.2016. Důvodem ukončení nájmu je zhoršení
zdravotního stavu, který nemohl nájemce sám nijak ovlivnit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14766/16,
(uložen úkol číslo 21187).
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky v objektu č. p. 1145 (DPS), ul. Českých bratří, nájemce pí M. V.,
dohodou ke dni 31.05.2016.
RM 347 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost o výpůjčku objektu č. p. 22 - pořádání akce
Identifikace:

(Int.: OSN/446) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/2 - flash Příloha: RM 347 - 4/2 - flash

Jedná se o žádost Spolku Krčín, IČO: 04649273, Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, o dočasnou
výpůjčku objektu č. p. 22 "Stará škola" a přilehlého pozemku st. p. č. 13, kde chce spolek uspořádat veřejnou kulturní
akci "Dobrý den sousedé". Na kulturní akci bude prezentována činnost spolku, v interiéru objektu bude výstava
dobových fotografií Krčína a výstava obrazů Skupiny neprofesionálních výtvarníků. Na zahradě objektu budou
prezentovány ukázky regionálních řemeslných výrobků. Spolek žádá o výpůjčku nemovitostí na jeden den, akce se
bude konat 28.05.2016 od 10:00 do 17:00 hodin.
K rozhodnutí:
Souhlasit s výpůjčkou objektu a pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. RM 347 - 4/2.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 347- 14767/16,
(uložen úkol číslo 21188).
RM souhlasí s dočasnou výpůjčkou objektu čp. 22 "Stará škola" a přilehlého pozemku st.p.č.13, Spolku Krčín, IČ: 04649273,
Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují pro pořádání veřejné kulturní akce "Dobrý den sousedé", kde bude prezentována
činnost spolku, spojená s výstavou dobových fotografií Krčína, obrazů Skupiny neprofesionálních výtvarníků a prezentací
regionálních řemeslných výrobků. Kulturní akce se bude konat 28.05.2016 od 10:00 hod. do 17:00 hod. RM souhlasí s
konáním akce a výpůjčkou nemovitostí pouze za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souhlasu viz přílohy RM 347 4/2.
RM 347 Souhlasí.
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4.3 Změna a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB, č. p. 415
Identifikace:

(Int.: OSN/447) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/3 - flash Příloha: RM 347 - 4/3 - flash

Jedná se o Změnu a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB uzavřené mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a Centrem Najáda s.r.o., IČO: 27530434, který řeší zvýšení záloh za dodávku
studené vody. Dodatek vznikl na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem z důvodu vzniklého nedoplatku z
vyúčtování služeb za rok 2015.
K rozhodnutí:
Schválit Změnu a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB.
Odůvodnění:
Dodatek k nájemní smlouvě vznikl v rámci dohody pronajímatele a nájemce.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 347- 14768/16,
(uložen úkol číslo 21189).
RM schvaluje Změnu a doplněk č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 03/2008/NB uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a Centrem Najáda s.r.o., IČO: 27530434, který řeší zvýšení záloh za dodávku studené vody ve
znění přílohy č. RM 347 - 4/3.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 VŘ - "Rekonstrukce - topný systém, 2x byt"
Identifikace:

(Int.: OSN /448) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/4 - flash Příloha: RM 347 - 4/4 - flash

Dne 02.05.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 04.05.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce - topný systém, 2x byt“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 170 tis. Kč, rozdíl bude kryt z úspor, případně z
akcí s nižší prioritou. SOD konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 347- 14769/16,
(uložen úkol číslo 21190).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce - topný systém, 2x byt“ firmě Instalatérství Hlávko s.r.o., Nahořany 81, IČO:
27554309, za nabídkovou cenu 229.908 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Instalatérství Hlávko s.r.o., Nahořany 81, IČO: 27554309, ve znění přílohy č. RM 347 - 4/4 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 347 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

4.5 Ukončení nájmu bytu v objektu DPS
(Int.: OSN/449)

Identifikace:

Jedná se o bod, který řeší obecně situaci ukončení nájmu bytové jednotky v objektu Domu s pečovatelskou službou
(DPS), č. p. 1145, ul. Českých bratří v případě, kdy k ukončení dochází z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu
nájemce a nutnosti zajištění 24 hodinové péče. OSN nyní tuto situaci řeší individuální žádostí nájemníka o zkrácení
výpovědní lhůty. Vzhledem k tomu, že tato situace je situací, která se bude stále opakovat, navrhuje OSN řešit takové
případy obecným usnesením RM, které umožní ukončit nájemní smlouvu bez ohledu na výpovědní lhůtu 3 měsíce.
Jako podklad k takovému ukončení smlouvy navrhuje OSN vyjádření sociální pracovnice MSSS OÁZA, která je se
zdravotním stavem nájemníka dobře obeznámena a objektivně posoudí potřebu ukončení nájmu bez výpovědní lhůty.
K rozhodnutí:
Souhlasit s navrženým řešením ukončení nájemních smluv v DPS.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že tato situace je situací, která se bude stále opakovat, navrhuje OSN řešit takové případy
obecným usnesením RM, které umožní ukončit nájemní smlouvu bez ohledu na výpovědní lhůtu 3 měsíce.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 347- 14770/16,
(uložen úkol číslo 21191).
RM souhlasí s ukončením nájemních smluv u bytových jednotek v objektu Domu s pečovatelskou službou (DPS), č. p. 1145,
ul. Český bratří bez výpovědní lhůty 3 měsíce, a to v případech akutního zhoršení zdravotního stavu nájemce a nutnosti
zajištění 24 hodinové péče. Jako podklad k takovému ukončení smlouvy RM ukládá OSN doložit vyjádření sociální
pracovnice MSSS OÁZA.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Neplatiči nájemného v bytech města k 30.04.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/450) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/6 - flash Příloha: RM 347 - 4/6 - flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.04.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 347- 14771/16,
(uložen úkol číslo 21192).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.04.2016 ve znění přílohy č. RM 347 - 4/6.
RM 347 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.04.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/451) Zdroj. dokum.: RM 347 - 4/7 - flash Příloha: RM 347 - 4/7 - flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.04.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

OSN - v současnosti fakticky nejsou dlužníci nájemného, vše se daří vymáhat. Radní vyslovili uznání příslušným
pracovníkům OSN.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 347- 14772/16,
(uložen úkol číslo 21193).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.04.2016 ve znění přílohy č. RM 347 - 4/7.
RM 347 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

4.8 Personální informace z OSN
Identifikace:
Pan Pavel Horvat informoval o nástupu nového kolegy p. Petra Tichého - p. Jaromír Mervart odešel ke dni 30.04.2016
do důchodu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
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Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 347 - 9.5.2016

Školství, kultura a sport

15:45

OSKS

5.1 Informace o průběhu konkurzu na ředitele/ku "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 5/1 - Flash Příloha: RM 347 - 5/1 - Flash

RM přijala dne 14.03.2016 toto usnesení č. RM 343-14572/16 "RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro
posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), pí Marie Petruželková (za
zřizovatele), Bc. Iveta Lukešová (za KÚ Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za Českou
školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí Alena
Němcová (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Martin Prouza (za
zřizovatele). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou tajemnicí konkurzní
komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Na Františku 845." Rada města dále přijala dne 25.04.2016 usnesení č. RM 346-14713/16 "OŠKS navrhuje RM
jmenovat náhradníka člena konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, za odborníka v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství paní Ivetu Habrovou." Oznámení konkurzu na obsazení místa ředitele/ky Mateřské
školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 bylo vyvěšeno na úřední desce města Nové Město nad Metují od
19.02.2016 do 29.03.2016 a na úřední desce Královéhradeckého kraje od 22.02.2016 do 24.03.2016. První kolo
konkurzního řízení se konalo dne 30.03.2016. Ke konkurznímu řízení byly podány dvě přihlášky. Na tomto jednání
konkurzní komise konstatovala, že obě přihlášky vyhovují požadavkům uvedeným v § 3 písm. b) a d) vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů a konstatovala,
že stanovené podmínky splnily uchazečky Mgr. L. V. a paní H. K. Obě uchazečky byly pozvány ke konkurznímu řízení,
které se uskutečnilo dne 27.04.2016. Paní Mgr. L. V. se z konkurzního řízení omluvila e-mailem dne 26.04.2016. Na
základě posouzení přihlášek, výsledků řízeného rozhovoru, dosavadních pracovních výsledků uchazečky v resortu
školství, mládeže a tělovýchovy, se hlasováním přítomných členů Konkurzní komise na svém druhém jednání dne
27.04.2016 usnesla, že paní H. K. není vhodnou uchazečkou pro výkon funkce ředitelky Mateřské školy, Nové Město
nad Metují, Na Františku 845. Z důvodu svého usnesení konkurzní komise doporučuje Radě města nejmenovat
ředitele/ku Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a navrhuje vypsat nové konkurzní řízení.
K rozhodnutí:
Jmenovat x nejmenovat ředitele/ku Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845.
Odůvodnění:
Konkurzní komise se usnesla, že pro výkon funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad
Metují, Na Františku 845, není vhodný žádný uchazeč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14773/16,
(uložen úkol číslo 21194).
RM se seznámila s výsledky konkurzního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad
Metují, Na Františku 845. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení nového konkurzního řízení.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 5/2 - Flash Příloha: RM 347 - 5/2 - Flash

Starosta TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 12. ročníkem závodu ve šplhu na laně
"Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 26.06.2016 v
areálu novoměstské sokolovny. Zároveň žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
K rozhodnutí:
Schválit převzetí záštity nad 12. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu" a poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k výjimečnosti akce v rámci celé ČR doporučujeme převzetí záštity a poskytnutí 25 tašek
s propagačními materiály.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 347- 14774/16,
(uložen úkol číslo 21195).
RM souhlasí s převzetím záštity nad 12. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 26.06.2016 v areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí s
poskytnutím propagačních materiálů pro oceněné sportovce.
RM 347 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 347 - 9.5.2016

5.3 Žádost o zapůjčení zahradního nábytku - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 347 - 5/3 - Flash Příloha: RM 347 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o zapůjčení 5 ks pivních setů na tradiční školní akci "Krčínský maratón", která se
uskuteční v pátek 27.05.2016 v areálu školy.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení 5 ks pivních setů na tradiční školní akci "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 347- 14775/16,
(uložen úkol číslo 21196).
RM souhlasí se zapůjčením 5 ks pivních setů Základní škole a Mateřské škole Krčín na tradiční školní akci "Krčínský
maratón", která se uskuteční v pátek 27.05.2016 v areálu školy. RM ukládá TS zajistit dovoz a odvoz pivních setů.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o zapůjčení stánků
Identifikace:
MUDr. M. M. žádá RM o zapůjčení 3 ks prodejních stánků. Dne 22.05.2016 v rámci Farního dne se bude konat
dobročinný jarmark, jehož výtěžek bude určen na zakoupení nové sanitky do Keni. Odvoz a montáž si zajistí sami.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zapůjčením 3 ks stánků.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 347- 14776/16,
(uložen úkol číslo 21197).
RM souhlasí se zapůjčením 3 kusů stánků MUDR. M. M. na Farní den, který se koná v neděli 22.05.2016.
RM 347 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Informace ředitele MKN o výsledcích statistického poměřování knihoven
Zdroj. dokum.: RM 347 - 5/5 Příloha: RM 347 - 5/5

Identifikace:

Ředitel MKN informuje RM o výsledcích statistického poměřování knihoven v celostátním měřítku. MKN v kategorii 5 10 tis. obyvatel je ze 35 kritérií hodnocena jako vynikající 13x a jako nadprůměrná 9x. V regionálním hodnocení není
MKN v žádné pozici hůř než na druhém místě - viz příloha č. RM 347 - 5/6.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výsledky statistického poměřování knihoven.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 347- 14777/16
RM se seznámila s informací ředitele MKN o výsledcích statistického poměřování knihoven v celostátním a regionálním
měřítku. RM děkuje vedení Městské knihovny Nové Město nad Metují a všem jejím zaměstnancům za výborné výsledky v
jejich dosavadní práci.
RM 347 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 347 - 9.5.2016

Finance

15:55

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 347 - 6/1 Příloha: RM 347 - 6/1

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 347 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14778/16,
(uložen úkol číslo 21198).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci JSDH a MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM
347 - 6/1.
RM 347 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.5.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 347 - 9.5.2016

Různé

16:00

7.1 Zápis č. 41.B ze sociálně-rozmisťovací komise ze dne 27.04.2016
Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/1 - Flash Příloha: RM 347 - 7/1 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 41.B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 27.04.2016 ve znění přílohy č. RM 347 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 2 míst v nájemním domě s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 347- 14779/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 2 míst v nájemním domě s pečovatelskou službou ve znění přílohy č. RM 347 - 7/1.
RM 347 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o zajištění provozu odtahové služby
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/2 - Flash Příloha: RM 347 - 7/2 - Flash

Na základě požadavku MP byla vybrána odtahová služba a vytvořena smlouva na zajištění odtahové služby, pro
případ odklizení překážejících vozidel apod.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy.
Odůvodnění:
Poptáno bylo 5 okolních firem disponujících technikou, nabídku podaly 2.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - upozornění na chybně uvedenou částku v usnesení - opraveno.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 347- 14780/16
RM schvaluje Smlouvu o zajištění provozu odtahové služby, ve znění přílohy č. RM 347 - 7/2, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Odtahová služba Pavlíček, se sídlem: Provodov 9, 549 08, IČO: 13541544, za nabídkovou cenu za
uskutečněný odtah ve výši 1.060 Kč bez DPH, DPH 21 % 222,60 Kč, cena vč. DPH 1.282,60 Kč, dále za nedokončený
odtahy ve výši 720 Kč bez DPH, DPH 21 % 151 Kč, cena celkem vč. DPH 871 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.11.2012
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/3 - Flash Příloha: RM 347 - 7/3 - Flash

Jedná se o smlouvu na čištění interiérů vozidel, kterou má město uzavřenou se společností NONA.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek na čištění interiérů.
Odůvodnění:
Po provedení průzkumu trhu je tento systém údržby interiérů vozidel cca na 50 % výše obvyklé ceny.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 347- 14781/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.11.2012, ve znění přílohy č. RM 347 - 7/3, na provádění čištění
interiérů vozidel, a to za částku 350 Kč s platností ode dne 15.05.2016, mezi městem Nové Město nad Metují a NONA 92,
o.p.s., se sídlem: Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 46524339 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 347 Schvaluje.

STIS

Stránka 36 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.5.2016
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7.4 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního
zadavatele
Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/4 - Flash Příloha: RM 347 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Zajištění nákupu zemního plynu na 2. pololetí roku 2016.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele.
Odůvodnění:
Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 347- 14782/16
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele,
ve znění přílohy č. RM 347 - 7/4, mezi městem Nové Město nad Metují a První novoměstská teplárenská, s.r.o., se sídlem:
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, na nákup zemního plynu na 2. pololetí r. 2016 a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Korespondence předsedy OV Krčín a Mgr. Martina Volfa ve věci rezignace člena OV Krčín Mgr. M. Volfa
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/5 - Flash Příloha: RM 347 - 7/5 - Flash

Člen OV Krčín p. Mgr. Martin Volf oznámil svou rezignaci na funkci člena OV Krčín, a to z důvodů pracovního vytížení.
Na jeho místo zatím OV náhradu nemá.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí rezignaci pana Mgr. Martina Volfa na funkci člena OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - předseda OV prozatím nového člena nemá, měl by ho ale sehnat a navrhnout tak, aby mohl být zvolen na
červnovém zasedání ZM.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 347- 14783/16,
(uložen úkol číslo 21199).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a souhlasit s rezignací pana Mgr. Martina Volfa na funkci člena OV Krčín z důvodů
pracovního vytížení a poděkovat mu za dosavadní práci.
RM 347 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Geovap, Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č.
TP/2001-01/Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/6 - Flash Příloha: RM 347 - 7/6 - Flash

Společnost GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, je hlavním dodavatelem Městského
informačního systému. V rámci plánované modernizace a rozšíření informačního systému byly pořízeny nové
agendy - tyto nové agendy musí být zahrnuty do smlouvy o poskytování technické podpory.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/2001-01/NM.
Odůvodnění:
Na základě dalších potřeb a v rámci rozvoje a modernizace městského informačního systému byly pořízeny nové
agendy. Pořízení těchto nových agend je zachyceno v předloženém Dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytování
technické podpory k programovému vybavení č. TP/2001-01/Nové Město nad Metují. Text dodatku odsouhlasila
právnička města.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 347- 14784/16,
(uložen úkol číslo 21200).
RM schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/2001-01/Nové
Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a společností GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03
Pardubice, IČO: 15049248, DIČ: CZ15049248, ve znění přílohy č. RM 347 - 7/6, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 347 Ukládá.
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7.7 Žádost o uvolnění z funkce ředitelky MSSS Oáza k 31.12.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/7 - Flash Příloha: RM 347 - 7/7 - Flash

Dne 04.05.2016 požádala paní Marie Rohulánová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza, o uvolnění z
funkce z důvodu odchodu do starobního důchodu. Viz příloha č. RM 347 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 347- 14785/16,
(uložen úkol číslo 21201).
RM projednala žádost paní Marie Rohulánové o uvolnění z funkce ředitelky Městského střediska sociálních služeb Oáza z
důvodu jejího odchodu do důchodu a souhlasí s tím, že paní ředitelka skončí ve své funkci ke dni 31.12.2016. RM ukládá
OSÚ ve spolupráci s OSV zajistit výběrové řízení tak, aby ode dne 01.01.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka)
příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Oáza.
RM 347 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Smlouva o nájmu a poskytování služeb - KONICA MINOLTA - kopírovací stroj nájem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 347 - 7/8 - Flash Příloha: RM 347 - 7/8 - Flash

Nájemní smlouva na multifunkční kopírovací stroj pro Hasiče.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o nájmu a poskytování služeb a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Výsledek provedené optimalizace tiskových nákladů příspěvkových organizací města a organizačních složek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 347- 14786/16
RM schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb kopírovacího stroje mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Konica Minolta Bussines Solutions Czech, a.s., se sídlem: Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, a to ve znění přílohy
č. RM 347 - 7/8, za smluvní cenu měsíčního nájmu ve výši 470 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 99 Kč, celková cena 569 Kč
vč. DPH, a to pro organizační složku města JSDH.
RM 347 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Ze ZM 113 - 7/8 - Ing. Jan Neumann - bezpečnost ve městě
Identifikace:
Dotazy Ing. Jana Neumanna k bezpečnosti ve městě, kdy na základě dotazu občanů se zeptal na současnou
bezpečnostní situaci ve městě - údajně se zde pohybují po městě skupinky, které obsazují lavičky, popíjejí apod.
Rovněž ho zajímá, jak je to např. s drogami apod. Pan Kratěna - vrchní strážník MP - uvedl, že o těch skupinkách
vědí, monitorují jejich pohyb po městě i s pomocí kamerového systému, mj. i proto se skupinky pohybují i v jiných
částech města, protože vědí, že autobusové nádraží je pod kamerami apod. Je třeba vědět, že MP nemá v této
záležitosti téměř žádné pravomoci jak je z daného místa vykázat - např. pokud se osoby neobnažují nebo nedělají jiné
"nekalosti" na veřejnosti, apod., tak není možnost jim zakázat někde být. ST doplnil, že MP má od vedení města
pokyn tyto lidi legitimovat a alespoň jim tak tím trošku znepříjemňovat život - víme o nich, jsou zmapováni. Bc. Sláma
doporučil, že by možná stálo za to, zamyslet se a zapracovat na vyhlášce zakazující požívání alkoholu na veřejnosti.
MST uvedl, že tento námět bude zvážen. Protože ale k této věci nebylo přijato v ZM žádné usnesení, tak je třeba
stanovit další postup, tj. zda se např. začít zabývat přípravou zmiňované vyhlášky.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o tom, zda by mělo dojít k přípravám k vydání vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 347- 14787/16,
(uložen úkol číslo 21202).
RM ukládá ST zajištění trvale zvýšeného dohledu MP na závadové osoby při jejich výskytu v jednotlivých lokalitách ve městě.
RM 347 Ukládá.
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7.10 Konzultace s "Petičním výborem" - informace MST
Identifikace:
MST informoval o jednání se zástupci "Petičního výboru" k předloženému návrhu nedokončené technické a
vyhledávací studie k přeložce silnice I/14.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

MST - dne 04.05.2016 se uskutečnilo jednání ST a MST se zástupci "Petičního výboru" nad materiálem, který se týká
hledání řešení tranzitní dopravy ve městě. Radním byly předány podrobné informace o obsahu a výsledcích schůzky.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 347- 14788/16,
(uložen úkol číslo 21203).
RM byla seznámena s pokračování plnění úkolů ze strany ST a MST souvisejících s komunikací se zástupci "Petičního
výboru" nad materiálem předloženým z ŘSD ČR, který se týká hledání řešení tranzitní dopravy ve městě.
RM 347 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 17.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 347:

16:58

Příští porada bude: RM 348, 23.5.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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