Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
mimořádné zasedání rady města
RM 299 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 21.7.2014
kancelář starosty
od 16:00
hodin
Účast na jednání RM 299 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Mgr. Bronislava Malijovská
3
Ing. Michal Beseda, MBA
4
Jiří Hladík
5
Ing. Libor Hovorka
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Simona Vojnarová
11 Ing. Libor Pozděna

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
16:00
16:49
místostarostka (Město)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
tajemník MěÚ (Městský úřad)
16:00
16:49
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:00
16:49
města)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:00
16:49

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

Záznam a ověření zápisu RM 299 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Michal Beseda, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 22.7.2014

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
mimořádné zasedání rady města
RM 299 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 21.7.2014
kancelář starosty
od 16:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů - MIMOŘÁDNÁ RM
2 Rozvoj

16:00
16:05

ST
MST

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 299 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Mgr. Bronislava Malijovská
3
Ing. Michal Beseda, MBA
4
Jiří Hladík
5
Ing. Libor Hovorka
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Simona Vojnarová
11 Ing. Libor Pozděna

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
16:00
16:49
místostarostka (Město)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
radní (Rada města)
16:00
16:49
tajemník MěÚ (Městský úřad)
16:00
16:49
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:00
16:49
města)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 16:00
16:49

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 299 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Michal Beseda, MBA
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 298) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 298 ze dne 7.7.2014 :

Ing. Libor Hovorka
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 22.7.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 299

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 263- 11220/13

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

17 374
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Značení pro IC - plnění úkolu z RM 260

Usneseni:: RM se seznámila se seznamem míst, kde by mělo být umístěno navigační značení Informačního centra. RM ukládá
OMM prověřit ve spolupráci s odbornými útvary a DI PČR realizovatelnost návrhu MMUZ na nové umístění
navigačního značení informačního centra.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 285- 12086/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.7.2014

, výchozí: 31.7.2014

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

Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve znění přílohy č. RM 285 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM zvát ARCH na jednání týkající se obnovy
památek ve městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k
dohledu na citlivý přístup k dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Plnění:
Průběžně plněno. Po čase bude opět provedena kontrola. RM 299 schválen nový termín: 13.10.2014 (Po čase bude
opět provedena kontrola.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12145/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 276
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - obnovení dětských atrakcí u č. p. 113

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s OV Vrchoviny vybrat a pořídit vhodný prvek atrakce pro děti do prostoru u č. p. 113,
který bude uhrazen v rámci částky, která bude v rozpočtu na rok 2014 určená na opravy a úpravy dětských hřišť.
Plnění:
Požadovaný prvek byl vysoutěžen společně s dalšími novými prvky pro toto hřiště ve Vrchovinách. Dodávka a montáž
proběhne v polovině srpna. Žádost o prodloužení termínu. RM 299 schválen nový termín: 1.9.2014 (Dodávka a
montáž proběhne v polovině srpna.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12158/14
18 283
Věc:

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

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Žádost o zapůjčení stanu - SK Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení stanu Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na mezinárodní atletický mítink
Velká cena Nového Města nad Metují, který se uskuteční v pátek 11.07.2014 na stadionu gen. Klapálka. RM ukládá TS
zajistit technickou výpomoc s odvozem, postavením a úklidem stanu. Souhlas RM je podmíněn tím, že žadatel zajistí
ve spolupráci s TS demontáž stanu tak, aby TS stan stihly postavit na Husovo náměstí nebo na "Pivovarskou zahradu"
pokud zde proběhne v neděli 13.07.2014 odpolední promenádní koncert. O zapůjčení stanu na Světový zvací turnaj v
lukostřelbě rozhodne RM až po obdržení podrobnějších informací.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 3 z 14

Tisk: 22.7.2014

RM 292- 12385/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 541
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.7.2014

, výchozí: 31.7.2014

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

Usnesení KREG č. 6/2014 - Změna č. 2 Regulačního plánu MPR

Usneseni:: RM ukládá OMM zohlednit v řízení o Změně č. 2 Regulačního plánu MPR parkování pro změnu užívání č. p. 1240, a to
v souladu s platným parkovacím režimem na Husově náměstí a jeho pravidly.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 295- 12525/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 675
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Podnět Ing. Prouzy ve věci nebezpečné dopravní situaci v ul. Klosova vlivem parkujících aut

Usneseni:: RM ukládá OMM projednat s DI PČR možnost umístění dopravního značení zákaz stání v ul. Klosova, a to od výjezdu
za "býv. hotelem Metuje", podél objektů č. p. 225 a 259.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 296- 12556/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 707
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Podnět Ing. Prouzy ve věci nebezpečné dopravní situace v ul. Klosova vlivem parkujících aut

Usneseni:: RM souhlasí s umístění svislého dopravního značení č. B29 Zákaz stání v ulici Klosova od č. p. 225 po pravé straně
ulice Klosova až ke křižovatce u sokolovny. RM ukládá OMM zajištění Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a následně realizaci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 296- 12557/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 708
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Žádost o provedení doplnění místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ulice Zborovská

Usneseni:: RM schvaluje umístění svislého dopravního značení č. B29 Zákaz stání v dolní části ulice Zborovská před sjezdem na
soukromý pozemek na sloup VO ve směru jízdy k ulici Nádražní a ukládá OMM zajistit Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích a realizaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 296- 12585/14
18 727
Věc:

Provede: OZP = Odbor životního prostředí
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Podnět radního a ředitele MMUZ p. Hladíka - prostor pro odpadky z Husova náměstí za budovou MMUZ

Usneseni:: RM ukládá OŽP kontaktovat zástupce všech subjektů na Husově náměstí, kteří mají oprávnění shromažďovat své
komunální odpady za budovou Spolkového domu a vyzvat je k důslednému třídění odpadů.
Plnění:
Přístřešek za radnicí byl uzavřen na petlici. Podnikatelé p. Teplý a p. Paďour a MMUZ si pořídili nádoby na SKO a
umístili si je do přístřešku, p. Hylena si koupil pytle na směsný komunální odpad a bude je na svozové místo u své
restaurace vyvážet ve středu ráno do 6:00 hodin. Všem čtyřem bude svoz směsného komunálního odpadu zajišťovat
ode dne 16.07.2014 Marius Pedersen, a.s. (Tedy již ne TS.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 297- 12594/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 748
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října

Usneseni:: RM schvaluje zadání veřejné zakázky "Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října" vítězné firmě NOVOSTAV
s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, za vysoutěženou
nabídkovou cenu 3.883.702 Kč bez DPH a bez rezervy, celkem 4.820.279 Kč vč. DPH a včetně rezervy. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02
Hradec Králové a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 297- 12595/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 749
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Demolice kasáren, II.etapa

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice objektů SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 17, SO 23, SO 24 a
SO komunikace a ostatní + ozelenění části areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, II. etapa“ firmě BISA
s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.330.946,17 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou, ve znění přílohy č. RM 297 - 3/3. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy. RM schvaluje rozpočtovou úpravu přesun 350.000 Kč z § 3322 - program
regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova sklepních prostorů na § 3639 - demolice kasárna.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 297- 12598/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 751
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Informace o závadě na přívodním potrubí rybníku Hradiště

Usneseni:: RM bere na vědomí informace ohledně porušeného nátokového potrubí do rybníku Hradiště, které je ve vlastnictví
města. RM ukládá OMM informovat RM o dalším postupu, který vyplyne z průzkumných prací, které provedou TS ve
vlastní režii.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 297- 12603/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 755
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Pan Hladík - stížnost obyvatel z Krčína

Usneseni:: RM ukládá OMM řešit se SÚS KHK provedení opravy - odstranění terénních nerovností z povrchu komunikace u mostu
přes řeku Metuji v Krčíně v ulici 1. máje.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 297- 12607/14
18 756
Věc:

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

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Pronájem prostor vhodných pro provozování kanceláří v objektu č. p. 6, radnice, náměstí Republiky, Nové Měst
Int: OSN/211

Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č. p. 6, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují o celkové výměře
153 m2 zájemci p. Leoši Chmelařovi, IČO: 16801491, V Aleji 621, Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 520
Kč/m2/rok (tj. 79.560 Kč/rok) za účelem zřízení velkoobchodu s kojeneckým a dětským textilem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 297 - 4/4.
Plnění:
Splněno - smlouva podepsána 26.6.2014.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 297- 12608/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 757
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Výměna oken bytového domu č. p. 481-2
Int: OSN/212

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken, bytový dům č. p. 481-2" firmy OKNOPLASTIK
s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3; Ing. Mikollaj Puch, Hostovského 565, Hronov; ALUPROCES s.r.o., Sadová 1239,
Červený Kostelec; PKS okna a.s., Brněnská 126/38, Ždár nad Sázavou, Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně
Toušeň. RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek,
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken, bytový dům č. p. 481-2" firmě Proplast K s.r.o.,
Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 282.493 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO:
25950231, ve znění přílohy č. RM 297 - 4/5. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. V případě nezájmu firmy na
prvním místě RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to: David Türke - Uniwin, Pražská 21,
Velim, IČO: 66496837, za nabídkovou cenu 362.405 Kč vč. DPH.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 297- 12618/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 758
Věc:

Termín: 31.7.2014

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.7.2014

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

Návrh odměn za 1. pololetí - bytová komise

Usneseni:: RM schvaluje návrh odměn pro členy bytové komise za období ode dne 01.01.2014 do dne 30.06.2014 , ve znění
přílohy č. RM 297 - 6/2.
Plnění:
Splněno. Odměny byly členům bytové komise vyplaceny v řádném výplatním termínu.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 297- 12619/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 759
Věc:

Termín: 31.7.2014

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.7.2014

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

Zápis ze schůze škodní komise

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis ze schůze škodní komise RM ze dne 17.06.2014 ve znění přílohy č. RM 297 - 6/3 a
schvaluje náhradu škody dle předloženého návrhu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 297- 12620/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 760
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 31.7.2014

, výchozí: 31.7.2014

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

Návrh odměn členům sociálně-rozmisťovací komise

Usneseni:: RM schvaluje návrh odměn členům sociálně-rozmisťovací komise ve znění přílohy č. RM 297 - 6/4.
Plnění:
Splněno. Odměny byly členům sociálně-rozmisťovací komise vyplaceny v řádném výplatním termínu.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 297- 12621/14
18 761
Věc:

Termín: 31.7.2014

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

, výchozí: 31.7.2014

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

Vyřazení majetku - kontejnery z TS

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci města, městské knihovny a technických a služeb ve znění přílohy č.
RM 297 - 6/4.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 297- 12628/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 763
Věc:

Termín: 31.7.2014

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 31.7.2014

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

Paní M. Petruželková - připomínka k farmářským trhům

Usneseni:: RM ukládá OSÚ předložit RM návrh k vypovězení smlouvy s OS Bokouš na konání farmářských trhů, a to z důvodů, že
smlouva není dlouhodobě naplňována.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Po dohodě s MST byl zástupcům OS
Bokouš zaslán e-mail s otázkami, na který mají odpovědět nejpozději do dne 25.07.2014. Až pak by se s nimi sjednala
schůzka.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12629/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 769
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Pronájem - veřejná parkoviště v Komenského ulici

Usneseni:: RM ukládá OMM dopracovat podklady k řešení parkování na veřejných parkovištích v Komenského ulici s tím, že
budou předloženy informace o tom, zda by bylo finančně výhodnější realizovat nákup automatů, a to jak pro tato
parkoviště, tak pro budoucí parkování na Husově náměstí. Tyto informace je třeba doplnit i o přesný časový údaj, do
kdy bude možno umístit parkovací automaty i na Husovo náměstí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12630/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 770
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.7.2014

, výchozí: 21.7.2014

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

Prodej pozemku z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 2288 o výměře cca 12 m2 druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují za cenu pod stavbou 300 Kč/m2 a zaplocenou část pozemku za 130 Kč/m2 pozemku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12631/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 771
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Záměr města prodat pozemky Ve Vilách

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.10.2014 záměr města prodat tyto pozemky určené k zastavění nízkopodlažní
bytovou zástavbou: st. p. č. 2317 o výměře 28 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný
dvůr, p. p. č. 1221/1 o výměře 902 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č.
1221/2 o výměře 800 m2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Ve Vilách, o celkové
výměře 1730 m2, v majetku města, uvedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto
podmínek: 1/ prodej nejvyšší cenové nabídce; 2/ město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodeje pozemků; 3/
regulace výstavby RD dle podmínek architekta města ze dne 10.03.2014; 4/ napojení na vodovod s pitnou vodou v
dosahu, pro hasební (požární) účely stavebník musí vybudovat vlastní odpovídající nádrž; 5/ pozemky se nacházejí v
ochranném pásmu kulturních památek a podléhají režimu zákona o státní památkové péči; vlastník bude dle § 14 odst.
2 zákona o státní památkové péči povinen požádat ke stavebnímu záměru o závazné stanovisko Městský úřad Nové
Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, státní památková péče; daň z převodu pozemků uhradí
kupující.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12632/14
18 772
Věc:

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

Termín: 21.7.2014

, výchozí: 21.7.2014

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

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 04.12.2013 "Stavební úpravy č. p. 1145, Nové Město nad Metují"

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 04.12.2013 "Stavební úpravy č. p. 1145 Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Bauch, Navrátil s.r.o., Pod Vinicemi 1046, Nové Město nad Metují ve znění
přílohy č. RM 298 - 3/1 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 298- 12633/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 773
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Dětské hřiště Vrchoviny - doplnění herních prvků

Usneseni:: RM zadává veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Vrchoviny – doplnění herních prvků“ firmě Bonita Group
Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, za nabídkovou cenu 120.385 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, ve
znění přílohy č. RM 298 - 3/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12634/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 774
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Výměna oken "ZŠ Komenského" v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují" firmu
FENESTRA CZ spol. s r.o., Türkova 828/20
149 00 Praha 4 Chodov. RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, zadává veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují" firmě
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, za nabídkovou cenu 2.402.124,18. Kč vč. DPH. V případě
nezájmu firmy na prvním místě, RM souhlasí se zadáním zakázky firmě na druhém místě, a to je firma PROPLAST K
s. r. o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, DIČ: CZ25950231, s nabídkovou cenou
2.644.744,57 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, ve znění přílohy č. RM 298 - 3/3 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12636/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 775
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.7.2014

, výchozí: 15.7.2014

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

Odpověď na e-mail paní H. Š. - odpovědi v souvislosti se zatékáním na Husově náměstí

Usneseni:: RM projednala e-mailovou korespondenci od paní H. Š. s dotazy, ve kterých žádá RM o odpovědi v souvislosti se
zatékáním na Husově náměstí a ukládá OMM odeslat dopis s odpověďmi na dotazy paní H. Š. ve znění přílohy č. RM
298 - 3/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12637/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 776
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Plot u Bartoňovy vyhlídky - nesplnění usnesení RM - odůvodnění projektantem

Usneseni:: RM souhlasí s návrhem kompromisního řešení oplocení Bartoňovy vyhlídky dle představeného návrhu městského
architekta ve znění přílohy č. RM 298 - 3/6 (varianta "KOMPROMIS") a zároveň revokuje v tomto smyslu své předchozí
usnesení č. RM 292 - 12382/14. RM ukládá OMM seznámit s tímto řešením investory.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12638/14
18 777
Věc:

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

Termín: 21.7.2014

, výchozí: 21.7.2014

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

Dodatek č. 1 k SOD na „Dodávku podzemních kontejnerových nádob a s tím související stavební práce"

Usneseni:: RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 298 - 3/7 se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dodávka podzemních
kontejnerových nádob a s tím související stavební práce v rámci projektu: „Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená
města, reg. č. CZ. 3.22/1.2.00/12.03394“. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 298- 12639/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 778
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.7.2014

, výchozí: 21.7.2014

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání

Usneseni:: RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 298 - 3/8 se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy
nadzemních kontejnerových stání v rámci projektu: „Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená města, reg. č. CZ.
3.22/1.2.00/12.03394“. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12640/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 779
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu
věcného břemene na částku 2.430 Kč vč. DPH pro akce „Chodník v ulici Na Táboře“ a „Nové Město nad Metují,
Chodník ul. Na Táboře – Veřejné osvětlení“ mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4. RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv ve znění přílohy č. RM 298 - 3/9.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12641/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 780
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - Zajištění technického dozoru investora

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, zadává
veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění technického dozoru investora" na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici
Rašínova a 28. října Ing. Tomášovi Javůrkovi, Drtinova 263/11, 503 11 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 59.000 Kč
(není plátce DPH). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Tomášem
Javůrkem, Drtinova 263/11, 503 11 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 298 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12643/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 782
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu veřejného prostranství

Usneseni:: RM schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu veřejného prostranství ve znění přílohy č. RM 298 3/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12646/14
18 784
Věc:

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

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

OV Spy - stezka od 100 schodů k vysílači

Usneseni:: RM ukládá OMM předložit ve spolupráci s TS a SL návrh řešení požadavku OV Spy, který se týká úprav stezky od 100
schodů k vysílači.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 298- 12647/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 785
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Dohoda o provedení stavby - ul. Rašínova

Usneseni:: RM schvaluje Dohodu o provedení stavby mezi městem Nové Město nad Metují a H. Š. a paní V. S., za účasti firmy
Nyklíček spol. s r.o. ve znění přílohy č. RM 298 - 3/16. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jedná se o stavbu
související s akcí „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova 28. října“, jejíž součástí jsou i opravy podezdívek plotů
přiléhajících k chodníku s tím, že jednu z podezdívek vlastní pí Š. a pí S.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12648/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 786
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Doplnění usnesení č. ZM 100 - 7115/14

Usneseni:: RM doplňuje usnesení č. ZM 100-7115/14: "ZM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené
komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dům hasičů v Novém Městě
nad Metují – stavební úprava podlah v garážích, úprava odvodnění v nájezdu a odstranění zatékání do 1.PP“ firmě
NOVOSTAV s. r. o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.199.519,72 Kč vč. DPH za všechny
3 části, s tím, že v roce 2014 bude realizována 1. část = stavební úprava podlah v garážích za částku 792.910 Kč vč.
DPH. ZM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s. r. o.,
Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové ve znění přílohy č. ZM 100 - 4/3. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM schvaluje rozpočtovou úpravu - přesun 270 tis. Kč z § 3722 - projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená
města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace 700.000 Kč) na § 5512 Dům hasičů - úprava podlah v garážích,
odvodnění a zatékání." - takto: "V případě nezájmu ze strany vítězné firmy nebo v případě požadavku této firmy na
změnu zadávacích podmínek RM ukládá OMM zrušit tuto veřejnou „Dům hasičů v Novém Městě nad Metují – stavební
úprava podlah v garážích, úprava odvodnění v nájezdu a odstranění zatékání do 1.PP“ a ukládá OMM vysoutěžit tuto
veřejnou zakázku znovu."
Plnění:
SOD byla vítězným uchazečem podepsána, splněno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12649/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 787
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Kovový kotouč v chodníku před Zázvorkou - podnět Ing. Besedy

Usneseni:: RM ukládá OMM vyřešit problém s pohyblivým monitorovacím kovovým kotoučem umístěným v chodníku před
Zázvorkou tak, aby neohrožoval bezpečnost chodců.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12652/14
18 790
Věc:

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

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Řešení bytové situace (č. p. 17 a č. p. 292)
Int: OSN/215

Usneseni:: RM souhlasí s možností snížit nájemné v bytě č. 2, v objektu č. p. 292 na cenu 28 Kč/m2/měsíc z původní ceny 55
Kč/m2/měsíc, a to na dobu určitou do dne 31.12.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 298- 12653/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 791
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Žádost nájemce nebytových prostor
Int: OSN/216

Usneseni:: RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova o udělení souhlasu s účetním odepisováním technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas
vlastníka v souladu s platnými "Pravidly pro technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) bytů a prostor pro
podnikání v majetku města Nové Město nad Metují realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem".
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12654/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 792
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Žádost nájemce bytové jednotky

Int: OSN/217
Usneseni:: RM nesouhlasí s žádosti nájemce bytové jednotky č. 6, pí L. K., o udělení souhlasu s technickým zhodnocením bytu,
týkající se výměny plynového kolte bytové jednotky a ukládá OSN zajistit posouzení kotle servisním technikem
vyhodnotit jeho stav a případně plánovat výměnu spotřebiče v režii vlastníka objektu.
Plnění:
Splněno - odesláno zamítavé stanovisko.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12655/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 793
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.7.2014

, výchozí: 14.7.2014

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

Žádost nájemce o povolení podnájmu
Int: OSN/218

Usneseni:: RM nesouhlasí s udělením souhlasu podnájmu dcery současné nájemnice v č. p. 164, ul. Českých legií.
Plnění:
Splněno - odesláno zamítavé stanovisko.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Poznámka:

RM 298- 12656/14
Věc:

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

18 794

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín:

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

VŘ - „Výměna plynových kotlů v č. p. 850"
Int: OSN/219

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna plynových kotlů v č. p. 850" firmě CVEJN s.r.o. Nové Město nad
Metují, IČO: 28854853, za nabídkovou cenu 361.896 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou CVEJN s.r.o. Nové Město nad Metují, IČO: 28854853, ve znění přílohy č. RM
298 - 4/7. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. V případě nezájmu firmy na prvním místě RM souhlasí se
zadáním veřejné zakázky firmě na druhém místě, a to: firmě Instalace Pardubice s.r.o. Staré Hradiště, IČO: 27493393,
za nabídkovou cenu 390.544 Kč vč. DPH.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12658/14
18 795
Věc:

Termín: 31.7.2014

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

, výchozí: 31.7.2014

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

Výměna klimatizace – havárie – rozpočtové opatření

Usneseni:: RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6171 - místní správa o částku 115 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
položky digitální mapy (aktualizace a doměření sítí (§ 3635).
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 299 schválen nový termín: 4.8.2014 (Z důvodu konání mimořádného
jednání RM bude kontrola splatného úkolu provedena v rámci řádného jednání RM č. 300, tj. dne 04.08.2014.)
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

RM 298- 12660/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 797
Věc:

Termín:

Provede: OS = Odbor správní

4.8.2014

, výchozí:

4.8.2014

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

Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)

Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II. čtvrtletí 2014 a
vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění
přílohy č. RM 298 - 6/3.
Plnění:
Splněno - dle sdělení OF bylo vyplaceno.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 298- 12667/14
18 798
Věc:

Termín: 22.7.2014

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

, výchozí: 22.7.2014

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

Návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji ve znění přílohy č. RM 298 7/7.
Plnění:
Splněno - RM 298 vzala na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2014/2015 v Královéhradeckém kraji.
Ze dne:
Závěr:
23.7.2014
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 22.7.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 299 - 21.7.2014

V

Čl 1

Kontrola úkolů - MIMOŘÁDNÁ RM

16:00

ST

Čl 2

Rozvoj

16:05

MST

2.1 VŘ - Výměna oken "ZŠ Komenského" v Novém Městě nad Metují
IDENTIFIKACE: RM 298 rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken ZŠ Komenského v Novém
Městě nad Metují" firmě Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, za nabídkovou cenu 2.402.124,18 Kč vč.
DPH. Tento vítězný uchazeč však navrhoval jiné technické řešení osazení okna a dne 16.07.2014 byla provedena i montáž
pilotního okna na "ZŠ Komenského". Na místě byla svolána komise za účasti ST, MST, projektantů, zástupců města a
zástupce vítězné firmy. Bylo zdůvodňováno řešení od projektantů a navrhované řešení vítězného uchazeče. Nakonec bylo
vedením města rozhodnuto, že bude svolána mimořádná RM, do které bude navrženo zrušení soutěže a její opětovné
vypsání s tím, že v zadávacích podmínkách bude upraveno osazení okna na stávající místo. V rámci již vysoutěžené zakázky
nelze totiž měnit zadávací dokumentaci ani v rámci technického řešení, došlo by totiž ke změně jednotlivých položek
rozpočtu a tím pak k diskriminaci ostatních uchazečů.
K ROZHODNUTÍ: Zrušit výběrové řízení a uložit vypsání nové
soutěže s upravenou zadávací dokumentací.
PROJEDNÁNÍ: Podrobný komentář přednesla Ing. Vojnarová (vedoucí
ORM) a doplnil ji Ing. Pozděna (vedoucí OMM) a MST. Vysvětlili důvody, které vedly k tomu, že je třeba soutěž zrušit a
vyhlásit urychleně znovu. Ukázalo se, že je třeba zvolit jiné technické provedení montáže oken, než bylo stanoveno v
zadávací dokumentaci, a to je zásadní pro to, aby soutěž byla zrušena a vyhlášena znovu, protože by se mohlo jednat o
diskriminaci dalších uchazečů. Na tyto informace navázala obsáhlá debata radních, která se týkala problémů, které tento
posun způsobí v provozu "ZŠ Komenského" a dále byly podrobně diskutovány i záležitosti budoucího zateplení fasády, které
má právě vliv na způsob provedení montáže oken. Radním byla vysvětlena i přibližná časová linie nového vyvěšení záměru,
rozhodnutí o vítězi a realizace zakázky.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
města
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 299- 12670/14,
(uložen úkol číslo 18800).
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna oken ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují" a ukládá
OMM vypsat tuto veřejnou zakázku neprodleně znovu s tím, že bude upravena zadávací dokumentace v technickém detailu v
osazení oken a v zadávací dokumentaci bude ponížen počet vyměňovaných oken o 17 ks, které jsou na přístavbě školy.
RM 299 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 4.8.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 22.7.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 299 - 21.7.2014

V

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

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

Mgr. Bronislava Malijovská
místostarostka
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 299:

16:49

Příští porada bude: RM 300, 4.8.2014, kancelář starosty od 13:00:00

Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 29x: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Městská policie, Technické služby 2x, První novoměstská
teplárenská 2x, Městská knihovna, Úřední deska
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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