Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 286 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 14:00 17:07
místostarostka (Město)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
14:15
17:07
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:07
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:01 14:00 17:07
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:05
14:25
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:00
15:58
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:29
15:50
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:36
15:58
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:05
16:24
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 286 :
Ověřovatel zápisu

Jiří Hladík
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 286 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 3.2.2014
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

14:00
14:05
14:15
15:30
15:50
16:30
17:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 286 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 14:00 17:07
místostarostka (Město)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
radní (Rada města)
14:15
17:07
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:01 14:00 17:07
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:07
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:01 14:00 17:07
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:05
14:25
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:00
15:58
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:29
15:50
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:36
15:58
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
16:05
16:24
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 286 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Jiří Hladík
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 285) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 285 ze dne 20.1.2014 :

Ing. Michal Beseda, MBA
Ing. Libor Hovorka
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 286

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 270- 11519/13

Odpovídá (Garant) : ST

17 672
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 17.2.2014

, výchozí: 17.2.2014

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

Bartoňova vyhlídka - informace z jednání s vlastníky - manželi L.

Usneseni:: RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 270 - 3/3 informace z jednání vedení města a zástupců odborných útvarů s
manželi L., kteří prezentovali svůj projekt výstavby rodinného domu a s tím spojené využití části prostor Bartoňovy
vyhlídky. RM ukládá OMM pokračovat v jednání s L.
Plnění:
Schůzka nebyla ST prozatím doporučena, v lednu však podala pí L., zastoupená Ing. Koblásou, žádost o vyjádření ke
společné dokumentaci pro územní a stavební povolení novostavby RD vč. souvisejících staveb. K této žádosti byla na
místě svolána dne 20.01.2014 schůzka za účasti projektanta a architektů a městu byly představeny a vysvětleny
záměry žadatelky. Přítomní, zastupující žadatelku, byli požádáni ze strany města a SÚ o doložení vizualizace a
zákresu do fotek. To bylo přislíbeno. Dále bylo stranou žadatelky přislíbeno, že bude podána žádost o územní
informaci na úpravy veřejného prostranství (Bartoňovy vyhlídky). Po doručení popsaných podkladů bude záměr
předložen k vyjádření RM s názory odborných útvarů. RM 286 schválen nový termín: 17.2.2014 (Probíhající jednání,
požadavek na další podklady.)
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 279- 11832/13

Odpovídá (Garant) : ST

17 932
Věc:

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

Pravidelná údržba - KINO 70, xenonová výbojka
Int: OSN/132

Usneseni:: RM souhlasí s prováděním pravidelné výměny xenonové výbojky promítací technologie, umístěné v Kině 70,
prostřednictvím dodavatele nové technologie AV MEDIA, a. s., IČO: 48108375, a to po celou dobu záruky nové
technologie. RM ukládá OSN udržet hladinu nákladů této údržby na max. 55.000 Kč vč. DPH.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 281- 11912/13

Odpovídá (Garant) : MST

18 018
Věc:

Termín:

3.3.2014

, výchozí:

3.3.2014

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

Návrh obnovení propojovací trasy z Krčína do Nového Města

Usneseni:: RM ukládá projednat v pracovní skupině pro "Novoměstský vycházkový okruh = novoměstskou naučnou stezku"
podnět J. Hladíka, který se týká obnovení propojení Nového Města nad Metují s Krčínem, a to stezkou pro pěší mezi
ulicí Havlíčkovou a ulicí Elektrárenskou a v souvislosti s tím pak případně předložit návrh na potřebné úpravy v
připravovaném novém územním plánu.
Plnění:
Žádost o posun termínu, původně plánovaný termín byl dne 29.01.2014, z důvodu nahlášené velké neúčasti byla
schůzka přesunuta na polovinu února 2014. RM 286 schválen nový termín: 3.3.2014 (Jednání pracovní skupiny pro
"Novoměstský vycházkový okruh = novoměstská naučná stezka" je naplánována na polovinu února.)
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: TS = Technické služby

RM 282- 11948/13
18 055
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks ořešáku královského na p. p. č. 876/49 v k. ú. Vrchoviny.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 10.2.2014

Provede: TS = Technické služby

RM 282- 11949/13

Odpovídá (Garant) : ST

18 056
Věc:

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 2 ks třešně pilovité na p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.
Plnění:
Ze dne:
10.2.2014
Poznámka:

RM 282- 11963/13

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

18 067
Věc:

Závěr:

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Smlouva o zajištění administrace Programu obnovy venkova pro rok 2013

Usneseni:: RM schvaluje „Rámcovou smlouvu o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova“ pro Královéhradecký
kraj za rok 2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 282 - 3/14. RM ukládá TAJ jednat
pro rok 2014 o zvýšení finančního příspěvku Královéhradeckého kraje.
Plnění:
Byl odeslán dopis na KÚ - čekáme na reakci - až dorazí, budeme RM informovat.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 282- 11980/13

Odpovídá (Garant) : ST

18 073
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Akce k 100. výročí narození F. Krahulce - podnět KKULT

Usneseni:: RM souhlasí s konání koncertu u příležitosti 100. výročí narození sbormistra Františka Krahulce v dubnu 2014. RM
ukládá zástupcům města Nové Město nad Metují v Radě Městského klubu v Novém Městě nad Metují projednat s
ředitelkou zajištění organizace koncertu v kostele Nejsvětější Trojice a dále RM ukládá OF zapracovat do rozpočtu na
rok 2014 částku 10 tis. Kč na organizaci tohoto koncertu (§ 3319 - záležitosti kultury).
Plnění:
Položka byla jmenovitě zahrnuta do návrhu rozpočtu města.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 283- 12012/13

Odpovídá (Garant) : MST

18 109
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

"Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského Nové Město nad Metují"

Usneseni:: RM bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci "Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují" a ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014 potřebnou finanční
částku na realizační dokumentaci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 283- 12016/13
18 113
Věc:

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

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

Žádost o vydání stanoviska - dopravní značení - žádost občana

Usneseni:: RM souhlasí s navrženým záměrem Ing. I. H. na provedení dopravního značení před č. p. 228, na začátku ulice
Boženy Němcové, pokud ho DI PČR povolí, za následujících podmínek: půjde o časově omezené stání, které ale
nebude vymezovat parkování pouze pro zákazníky prodejny umístěné v č. p. 228, zajištění a instalaci DZ provede
žadatel na vlastní náklady a po umístění tohoto značení ho kvůli zajištění údržby a obnovy převede bezplatně do
majetku města, kterého ho pak zahrne do pasportu DZ. RM ukládá OMM postupovat jako zástupce města při
případném řízení v duchu tohoto usnesení.
Na základě požadavku žadatele byla jeho žádost DI zamítnuta a DI požaduje označit stání žlutou klikatou čarou.
Plnění:
Možnosti realizace jsou předloženy do RM 286.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.2.2014

RM 283- 12017/13

Odpovídá (Garant) : MST

18 114
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.1.2014

, výchozí: 31.1.2014

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

Přemístění biblioboxu

Usneseni:: RM souhlasí s přemístěním biblioboxu na místo - viz varianta ředitele MKN č. 1 - "bílá" s tím, že si ředitel MKN sám
zajistí povolení u všech dotčených orgánů státní správy, vlastníků a DI PČR. V případě, že tato varianta nebude
povolena, souhlasí RM s variantou umístění bibliboxu do zeleného prostoru v ul. Komenského, naproti odbočce do ul.
Sokolská.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12053/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 158
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Koupě a darování pozemků do vlastnictví města

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s převodem nemovitostí – pozemků z vlastnictví p. J. C. do vlastnictví města, a to část p.
p. č. 673/1 o výměře 6006 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č 681/1 o výměře 81 m2, druh pozemku ostatní
plocha, za úplatu ve výši 180 Kč/m2, tj. za výměru 6087 m2 pozemků za celkovou sjednanou kupní cenu 1.095.660
Kč, a bezúplatně (darem) p. p. č. 673/5 o výměře 48 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 1770-020/2011 z
pozemku p. p. č. 673/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že město uhradí geometrické plány, náklady na vklad
do katastru nemovitostí a uhradí daň z převodu nemovitostí. RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtového
provizoria - navýšení položky Nákup pozemků včetně souvisejících výdajů o částku 1100 tis. Kč.
Plnění:
Do ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12057/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 161
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.2.2014

, výchozí: 17.2.2014

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

Dotaz radního Ing. Hovorky na zpracovanou výslednou odbornou zprávu vycházející z kopané sondy na Husově

Usneseni:: RM ukládá OMM předložit RM zprávu o výsledku zkoumání příčin dlouhodobého zatékání do sklepů, který měl
vyplynout z kopané sondy na Husově náměstí.
Plnění:
Žádáme RM o prodloužení termínu. Znalecký posudek na "Posouzení příčin vlhkostních poruch spodních staveb
postižených objektů, doporučení koncepce nápravných opatření" dorazil, avšak jsme měli připomínky a požádali jsme
znalce o doplnění závěru znaleckého posudku. Dne 29.01.2014 nám znalci slíbili, že nám do dne 31.01.2014 zašlou
doplněný znalecký posudek o naše připomínky. Pokud nebudeme mít další připomínky, předložíme finální verzi
posudku na RM 287. RM 286 schválen nový termín: 17.2.2014 (Po doplnění našich připomínek bude finální verze
znaleckého posudku předložena RM.)
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 284- 12062/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 165
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Neplatiči nájemného
Int: OSN/150

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech za měsíc listopad 2013 ve znění přílohy č. RM 284 4/4 a ukládá OMM zpracovat pro RM informaci o vývoji výše dluhů za nájemné v posledních 3 letech.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 284- 12071/14
18 171
Věc:

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

Termín:

7.7.2014

, výchozí:

7.7.2014

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

Návrh na umístění informační tabule J. K. Rojka - podnět KKULT

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním informační tabule o J. K. Rojkovi na "farskou zahradu". RM ukládá OMM projednat s
dotčenými orgány státní správy možnosti umístění tabule do této lokality s tím, že by mělo být nalezeno takové místo a
řešení, které by v budoucnu umožnilo umístění i dalších takovýchto tabulí.
Plnění:
Matice česká prý nesouhlasí s umístěním na "farské zahradě". Bylo navrženo další nové umístění, a to v nice
Spolkového domu po telefonním aparátu. S tím souhlasí jak Matice česká, památkáři i děkan. ORM proto zahájilo
projednávání umístění s dotčenými orgány a po získání potřebných vyjádření dojde k instalaci, která má proběhnout až
kolem konce června 2014. RM 286 schválen nový termín: 7.7.2014 (Projednávání nového umístění a zajištění
instalace.)
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.2.2014

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

RM 284- 12074/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 173
Věc:

Termín: 28.4.2014

, výchozí: 28.4.2014

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

Světový pohár v lukostřelbě - informace ST

Usneseni:: RM souhlasí s pořádáním finálových rozstřelů v rámci Světového poháru v lukostřelbě v neděli 29.06.2014 na Husově
náměstí. RM ukládá OŠKS projednat s pořadatelem soutěže podrobnosti akce a výsledky předložit RM.
Plnění:
Žádost o nový termín. RM 286 schválen nový termín: 28.4.2014 (Dne 09.01.2014 proběhla schůzka ST a vedoucího
OSKS s pořadatelem Světového poháru v lukostřelbě. Vzhledem k tomu, že v době schůzky pořadatel neznal přesné
požadavky na případné omezení dopravy na náměstí, proběhne v dubnu další schůzka.)
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 285- 12082/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 191
Věc:

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Vyhodnocení zavedení bezplatného parkovacího systému na Husově náměstí a Na Zadomí

Usneseni:: RM vzala na vědomí vyhodnocení zavedení bezplatného parkovacího systému na Husově náměstí a na Zadomí,
včetně došlých připomínek a schvaluje doplnění výjimek v parkovacím manuálu pro Husovo náměstí a na Zadomí o
tato ustanovení: V prostoru vyhrazeném pro parkování vozidel účastníků svatebních obřadů neplatí povinnost užití
parkovacího kotouče. Parkovat zde však mohou pouze auta, která jsou součástí kolony přivážející nevěstu a ženicha
(auta označená účastí na svatbě zpravidla bílými stuhami nebo jiným obdobným značením). Tato auta zde mohou stát
max. po dobu 2 hodin od zahájení svatebního obřadu, kterého se jejich pasažéři účastní s tím, že příjezd je možný
nejdříve 30 minut před stanoveným časem zahájení tohoto obřadu. Pro auta návštěvníků svatebního obřadu z řad
veřejnosti, která nejsou součástí svatební kolony, žádná výjimka neplatí a musí stát mimo prostor vyhrazený svatbám a
užít parkovací kotouč. Stejné podmínky platí i pro označená auta kolony, která by z kapacitních důvodů (zaplnění
vyhrazeného prostoru) musela stát na standardních parkovacích místech. Pro auta přivážející rodiče s novorozenými
dětmi (k oslavám vítání občánků) a pro auta přivážející jubilanty (na oslavy jubilantů pořádané MěÚ Nové Město nad
Metují) platí rovněž možnost parkování v prostoru vyhrazeném pro parkování aut účastníků svatebních obřadů a
neplatí povinnost užití parkovacího kotouče. Oprávněnost prokazují parkující pozvánkami na uvedené obřady, které
zasílá matrika MěÚ Nové Město nad Metují. Město si vyhrazuje v mimořádných případech využít k veřejnému
parkování prostor při severozápadní straně Husova náměstí, který je jinak určen pro vozidla účastníků obřadů.
Plnění:
Do ZM 96 na vědomí.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 285- 12085/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 194
Věc:

Termín: 24.1.2014

, výchozí: 24.1.2014

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

Námitka proti rozhodnutí MěÚ Nové Město nad Metují ve věci odstranění sakur - č. j.: 10178/2013/OSU/HofS

Usneseni:: RM bere na vědomí další námitku rodiny Ž., rodiny H., rodiny M. a rodiny S. ze dne 06.01.2014 proti rozhodnutí RM ve
věci požadovaného odstranění sakur v ulici ČSA. RM i nadále trvá na svém předchozím usnesení č. RM 282-11962/13
ze dne 25.11.2013 ve znění: "RM projednala dopis paní M. Ž., rodiny H., rodiny M., p. M. S. a paní V. S. ze dne
11.11.2013, kteří v něm vyjadřují nesouhlas s výsadbou nových sakur před jejich domy v ulici ČSA a žádají okamžité
odstranění všech sakur v dané lokalitě a komplexní přehodnocení výsadby městské zeleně v dané části města. RM, na
základě stanovisek odborných útvarů, zamítá tuto žádost a potvrzuje oprávněnost výsadby nových sakur v této lokalitě
s tím, že u nich bude probíhat dostatečná péče a údržba, která zajistí, že vlastníci nemovitostí s nimi nebudou mít v
budoucnu žádné zásadní problémy." RM ukládá doplnit odpověď žadatelům o stanoviska odborných útvarů.
Plnění:
Splněno - dopis odeslán včetně stanovisek odborných útvarů.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 285- 12088/14
18 197
Věc:

Odpovídá (Garant) : MST

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 15.01.2014 ve znění přílohy č. RM 285 - 3/4.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 10.2.2014

RM 285- 12089/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 198
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Koncepce dopravy v klidu města Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí Koncepci dopravy v klidu města Nové Město nad Metují, kterou zpracovala firma
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o., Praha, ve znění přílohy č. RM 285 - 3/5. RM doporučuje ZM uložit
odborným útvarům, aby při různých dopravních opatřeních a přípravě souvisejících investic, využívaly námětů daných
touto "Koncepcí".
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12092/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 200
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.1.2014

, výchozí: 25.1.2014

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

Smlouva o přeložce distribučního vedení u DDM

Usneseni:: RM schvaluje smlouvu č. Z_S24_128120042339 mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín ve znění přílohy č. RM 285 - 3/9 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12093/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 201
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Žádost o dotaci – Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání – projektová dokumentace

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Nakládání s
odpady a ochrana ovzduší na projekt „Stavební úpravy nadzemních kontejnerových stání – projektová dokumentace“.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 120 tis. Kč, dotace činí max. 70% z uznatelných nákladů. RM doporučuje ZM
zahrnout uvedenou částku do rozpočtu města na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12094/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 202
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Žádost o dotaci – Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – nákup kontejnerů na bioodpad

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Nakládání s
odpady a ochrana ovzduší na projekt „Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – nákup kontejnerů na bioodpad“.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 90 tis. Kč, dotace činí max. 70% z uznatelných nákladů. RM doporučuje ZM
zahrnout uvedenou částku do rozpočtu města na rok 2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12110/14
18 206
Věc:

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

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory - Centrum Najáda s. r. o.

Usneseni:: RM doporučuje ZM v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
projednat žádost společnosti Centrum Najáda s. r. o., za účelem pokrytí režijních nákladů spojených s provozem
bazénu, sauny, občerstvení a pokladny pro rok 2014 a ukládá OF zpracovat návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy ekonomické výsledky za rok 2013, doporučuje RM schválit podporu ve výši
cca 300 tis. Kč, tuto částku doplnit do rozpočtového provizoria a o konečné částce rozhodnout až v průběhu roku 2014.
Plnění:
Bude projednáno na ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.2.2014

RM 285- 12111/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 207
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2014

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok
2014 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude
těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Plnění:
Bude projednáno na ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12112/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 208
Věc:

Provede: OF = Odbor finanční

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Stopy osudu

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit s poskytnutím finančního příspěvku společnosti MAGNUSFILM s. r. o. na realizaci
televizního projektu Stopy osudu/života/.
Plnění:
Bude projednáno na ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12114/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 210
Věc:

Provede: MP = Městská policie

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2013

Usneseni:: RM projednala Výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2013 ve znění přílohy č. RM
285 - 7/1 a doporučuje ZM vzít ji na vědomí.
Plnění:
Viz ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12115/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 211
Věc:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Ukončení jmenování stávající a jmenování nové členky komise sociálně-rozmisťovací

Usneseni:: RM ruší jmenování členky sociálně-rozmisťovací komise paní Hany Hejzlarové a paní Ireny Recinové a děkuje jim za
odvedenou práci. RM jmenuje nové členky sociálně-rozmisťovací komise paní Magdalénu Švábovou a paní Jarmilu
Kaválkovou. RM ukládá ST zajistit jejich písemné jmenování.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12117/14
18 212
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 30.1.2014

, výchozí: 30.1.2014

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

Prevence rizikového chování 2014 - finanční prostředky pro realizaci

Usneseni:: RM souhlasí a doporučuje ZM schválení uvolnění částky 150.000 Kč z rozpočtu města na podporu jednorázových a
krátkodobých projektů pro oblast prevence rizikového chování pro rok 2014 a částky 60.000 Kč na realizaci pobytů pro
děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Plnění:
Viz ZM 96.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 8 z 31

Tisk: 10.2.2014

RM 285- 12118/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 213
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Zápis č. 3 z jednání pracovní skupiny "Cykloměsto" + výroční zpráva Asociace měst pro cyklisty

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis z 3. jednání pracovní skupiny "Cykloměsto" ve znění přílohy č. RM 285 - 7/5 a výroční
zprávu Asociace měst pro cyklisty. RM v souvislosti s podněty předloženými v zápise č. 3 ukládá OMM zapracovat do
návrhu rozpočtu města na rok 2014 finanční částku potřebnou na zpracování PD cyklostezky v úseku od kostela v ulici
K Sirkárně k Beranovu mostu. RM doplňuje p. Jiřího Hladíka do pracovní skupiny Cykloměsto.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12121/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 215
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Zahraniční služební cesta MST a zástupců odborných útvarů na Slovensko

Usneseni:: RM souhlasí s účastí MST, Ing. Vojnarové, Mgr. A. Lukase a Mgr. M. Škodové na zahraniční služební cestě na
Slovensko do města Skalica ve dnech 22. - 23. 01. 2014 za účelem účasti na konferenci zaměřené na prezentaci
života a díla architekta D. Jurkoviče na téma "Architektura nás spojuje". RM ukládá MST předat zprávu ze služební
cesty do RM.
Plnění:
Splněno. Předloženo v RM 286.
Ze dne:
10.2.2014
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 285- 12126/14
18 216
Věc:

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

Termín:

3.2.2014

, výchozí:

3.2.2014

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

Dotaz radního Ing. Hovorky ke změně výše odměn pro členy RM

Usneseni:: RM ukládá TAJ předložit informace související s postupy při stanovení výše odměn pro členy RM.
Plnění:
Splněno - předloženo do RM 286.
Ze dne:
10.2.2014
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 286 - 3.2.2014

Kontrola úkolů

14:00
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V

ST

Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 286 - 3.2.2014

Majetkoprávní úkony

14:05

V

OMM

2.1 Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2013
(Int.: OMM/1012/2014/OMP)
IDENTIFIKACE: Pro rok 2013 je stanovena míra inflace 1,4%. Dle ujednání ve většině smluv o nájmu pozemků má město
možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace. U smluv o nájmu pozemků k podnikání proběhlo poslední zvýšení
nájemného v roce 2013, kdy inflace za rok 2012 dosáhla výše 3,3%. U ostatních smluv o nájmu pozemků došlo ke zvýšení
ceny nájmu pozemků v roce 2012. Přehled o výnosu za rok 2013 v příloze 1012-1.
K ROZHODNUTÍ: 1) Nezvyšovat
nájemné u smluv o nájmu pozemků o inflaci 1,4%, 2) zvýšit nájemné o inflaci u smluv o nájmu pozemků k podnikání, 3) zvýšit
nájemné u všech smluv o nájmu pozemků.
ODŮVODNĚNÍ: OF a OMP: Vzhledem k nízké inflaci a malému zisku (cca
2.700 Kč u smluv "podnikatelských" - bez nákladů na poštovné), doporučujeme ponechat nájemné pro rok 2014 ve stávající
výši u všech smluv o nájmu pozemků. OMP: Nájemné za pozemky k jiným než podnikatelským účelům bylo zvýšené
naposledy v roce 2012, a to z důvodu zrušení regulace cen u takových pozemků, kdy RM stanovila nové ceny nájmů
pozemků. V roce 2013 bylo o inflaci zvýšeno nájemné u pozemků k podnikání. OMP ke dni 01.01.2014 eviduje celkem 103
smluv o nájmu, z toho 30 na pozemky k podnikání.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 286- 12127/14,
(uložen úkol číslo 18260).
RM souhlasí s ponecháním stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2014.
RM 286 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.2.2014
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka pozemku - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila
IDENTIFIKACE: Paní Janina Drašnarová, IČO: 48619710, požádala o výpůjčku části chodníku na pozemku p. p. č. 2033/1 o
výměře cca 31 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují na Husově náměstí před provozovnou v č. p. 1223 - Cukrárna Kamila - za
účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode dne 01.04.2014 do dne 31.12.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit
se zveřejněním záměru a podmínkou průchodu v šíři 1,5 m na chodníku.
ODŮVODNĚNÍ: ORM a ODSH požadují
zachování průchodu mezi hranou zahrádky a hranou chodníku, resp. obrubníku v šíři 1,5 m. OVRR: V roce 2013 byla
pracovnicí naměřena šíře průchodu 1,5 m, po realizaci v roce 2014 bude situace opět zaměřena vyhodnocena, s ohledem na
projekt žadatelky. Konstrukce zahrádky v podloubí je dlouhodobá záležitost, která pravděpodobně byla před mnoha lety
nějakým způsobem povolena. Dokumenty nebyly dohledány. Lze provést měření a ověřit stávající stav. OMP: Územní
souhlas vydaný OVRR je platný i v roce 2014. Byl vydán na 2 roky. Žadatelka musí po získání souhlasu města, podat žádost
pro rok 2014 o zvláštní užívání chodníku, které vydává odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12128/14,
(uložen úkol číslo 18261).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část chodníku, pozemek p. p. č. 2033/1 o výměře 31 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují na Husově náměstí před č. p. 1223, za účelem umístění mobilní zahrádky na dobu určitou ode
dne 01.04.2014 do dne 31.10.2014 za těchto podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v
min. šíři 1,5 m a žadatelka si zajistí příslušné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání chodníku.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Porušení smlouvy o podmínkách provedení stavby v Březinkách
IDENTIFIKACE: Paní R. S. uzavřela s městem Nové Město nad Metují za účasti FATO Real s. r. o., člen holdingu FATO
smlouvu o podmínkách provedení stavby dne 05.10.2010 na pozemcích p. p. č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Podle této smlouvy měla paní R. S. zahájit výstavbu RD nejpozději do dne 22.10.2010. Pro případ porušení
tohoto závazku se městu zavázala uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Dále se podle smlouvy paní R. S. zavázala, že
nepřevede pozemky do dokončení stavby třetí osobě, aniž by před zamýšleným převodem tato třetí osoba uzavřela s
městem smlouvu, obsahující stejné závazky, jaké má ona sama s městem sjednány. Pro případ porušení tohoto závazku se
městu zavázala zaplatit pokutu ve výši 500.000 Kč. Dne 01.10.2013 paní R. S. uzavřela na pozemky kupní smlouvu s p. L. P.
Po upozornění, že porušila 2 závazky vyplývající ze smlouvy o podmínkách provedení stavby, požádala paní R. S. o
dodatečné uzavření smlouvy o provedení stavby s p. L. P.
K ROZHODNUTÍ: 1) Požadovat smluvní pokutu, 2)
nepožadovat smluvní pokutu a uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby s nabyvatelem.
ODŮVODNĚNÍ: OMM:
Paní R. S. měla dostatečnou lhůtu, aby svoje závazky splnila stejně jako ostatní stavebníci v Březinkách, kteří obdobnou
smlouvu uzavřeli. V případě, že jí bylo zřejmé, že lhůtu nedodrží, mohla požádat o její prodloužení, což neučinila. Z tohoto
důvodu by měla zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Protože paní R. S. tvrdí, že na pozemcích, které převedla na p. L.
P. svůj RD postaví do konce roku 2014, dáváme na zvážení, zda město uplatní smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za
převedení pozemků před dokončením staveb na třetí osobu, aniž tato osoba uzavřela s městem smlouvu o podmínkách
provedení stavby.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 286- 12129/14,
(uložen úkol číslo 18262).
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách provedení stavby s p. L. P. s termínem dokončení stavby nejpozději do dne
22.10.2014, ve znění přílohy č. RM 286 - 2/3. RM nebude prozatím uplatňovat smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za
porušení závazku ze smlouvy o podmínkách provedení stavby ze dne 05.10.2010 uzavřené s paní R. S. RM trvá na úhradě
smluvní pokuty za nedodržení závazku zahájit výstavbu domu do 2 let od uzavření kupní smlouvy ve výši 50.000 Kč a ukládá
starostovi vyzvat paní R. S. k úhradě smluvní pokuty do dne 20.02.2014. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.1 Přechody "U Stopu" a v Krčíně - ze ZM 94 - Prosba zastupitele Ing. Slavíka o umístění dopravní značky
v Krčíně
IDENTIFIKACE: PVO 175 uložila OMM zpracovat podklady, projednat a předložit k rozhodnutí v RM návrhy dopravního
značení vznesené DP a zastupiteli Ing. Slavíkem a paní Řehákovou. Jednalo se o umístění blikající značky – „Přechod pro
chodce“ – na Přechodu pro chodce v Krčíně - na mostě. Přechod pro chodce se jeví jako velmi nebezpečný a nedostatečně
označený dopravním značením. S panem zastupitelem Ing. Ondřejem Slavíkem byla záležitost telefonicky projednána. Byla
konstatována skutečnost, že před přechodem pro chodce je z obou stran již dopravní značení s LED DIODAMI instalováno.
Jedná se o dopravní značení č. A12 „Děti“. Ze směru od Dobrušky je dopravní značení v místě u č. p. 70 (bývalá prodejna
Verner) – v místě před autobusovou zastávkou Krčín-most a ze směru od centra u č. p. 180 opět před autobusovou
zastávkou Krčín-most. Dále bylo konstatováno, že přemístění k přechodu pro chodce není vhodné. Ve stávajících místech
dopravní značení upozorňuje i na pohyb chodců, zvláště dětí, v prostoru autobusových zastávek. Bylo dohodnuto, že se
prověří časový interval LED DIOD a s doporučením nastavení na dobu v ranních hodinách 7:00 - 8:00 hodin a v odpoledních
hodinách 12:00 - 16:00 hodin. Dále bude prověřena kapacita zařízení. Předáno dne 28.11.2013 k řešení TS. Původní doba
byla 7:00 - 8:00 hodin a 13:00 - 15:00 hodin. Dále byla navržena možnost projednání nedostatečného označení přechodu s
DI Náchod. V tomto bude dále jednáno. Další část úkolu se týká nedostatečného označení přechodu pro chodce v ul. T. G.
Masaryka u STOP(u). Podnět paní zastupitelky paní Řehákové. S paní zastupitelkou Řehákovou bylo v této věci také jednáno
telefonicky. Opět byla konstatována skutečnost, že před dotčeným přechodem pro chodce již požadované zařízení je
instalováno. Ze směru od města je zařízení instalováno na sloupu veřejného osvětlení před autobusovou zastávku Malecí
(upozorňuje i na pohyb chodců, zvláště dětí, v prostoru autobusových zastávek) a z druhé strany (ze směru od Náchoda) je
mezi měřičem okamžité rychlosti a přechodem pro chodce u STOP(u) (u č. p. 851). Bližší umístění k přechodu pro chodce
není možné. Opět bylo dohodnuto, že se prověří časový interval LED DIOD a s doporučením nastavení na dobu v ranních
hodinách 7:00 - 8:00 hodin a v odpoledních hodinách 12:00-16:00 hodin. Dále bude prověřena kapacita zařízení. Předáno
dne 28.11.2013 k řešení TS. Závěrem musíme upozornit, že odhad nákladů na pořízení nového dopravního zařízení –
svislého dopravního značení A12 „Děti“ je cca 25.000 - 30.000 Kč/ks.Toto je pouze informace pro RM, dále budou probíhat
jednání s DI Náchod a potom dojde k vyhodnocení a výsledek bude předložen do RM.
K ROZHODNUTÍ: Informace na
vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města

3.2 Dopravní značení v ulici B. Němcové
IDENTIFIKACE: V RM č. 283 dne 09.12.2013 byla projednávána žádost o vydání stanoviska, kterou si podal p. Ing. I. H. ve
věci parkování před prodejnou u č. p. 228. RM schválila k tomuto bodu usnesení č. RM 283-12016/13, ve kterém souhlasí s
navrženým záměrem Ing. I. H. na provedení dopravního značení (dále jen "DZ") před č. p. 228, na začátku ulice Boženy
Němcové, pokud ho Dopravní inspektorát Policie České Republiky v Náchodě (dále jen DI PČR Náchod) povolí. Projednání a
usnesení je v příloze č. RM 286 - 3/2. Pan Ing. I. H. záležitost s DI PČR Náchod projednal. DI PČR Náchod ale nepovolil v
tomto místě provedení požadovaného DZ, které by vymezovalo způsob a dobu parkování. Parkování zde nepovolil vůbec. Z
důvodu nevhodného parkování vozidel v daném prostoru a po provedeném šetření na místě, vydal DI PČR Náchod vyjádření,
v němž doporučuje provedení vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) č. V12a – žlutá klikatá čára = zákaz stání.
Touto úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti v prostoru kruhové křižovatky při odbočování do ulice Boženy Němcové.
K
ROZHODNUTÍ: 1/ Schválit provedení VDZ č. V12a – žlutá klikatá čára = zákaz stání a zařazení provedení SDZ do rozpočtu
města na rok 2014 pol. Dopravní značení, 2/ schválit provedení VDZ č. V12a – žlutá klikatá čára V12a = zákaz stání,
provedení SDZ bude hradit žadatel p. Ing. I. H., 3/ ponechat stávající stav - ale bude v rozporu s doporučením DI.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM: K provedení VDZ č. V12a – žlutá klikatá čára = zákaz stání nemáme námitek. V tomto
prostoru dojde ke zvýšení bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že VDZ již neřeší soukromý zájem žadatele, ale přispěje k
bezpečnosti v daném místě, navrhujeme zařazení VDZ do rozpočtu města na rok 2014 do položky Dopravní značení.
PROJEDNÁNÍ: Diskuse se týkala toho, zda má značení hradit město nebo p. H.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12130/14,
(uložen úkol číslo 18263).
RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V12a – žlutá klikatá čára = zákaz stání, při výjezdu z kruhové
křižovatky v Novém Městě nad Metují do ulice Boženy Němcové v části před č. p. 228 a schvaluje zařazení provedení VDZ
do rozpočtu města na rok 2014.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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3.3 Program regenerace - příspěvky města
IDENTIFIKACE: Povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 pro zachování a obnovu
kulturních památek, příspěvek města (10% celkových nákladů): 1/ T. Ch., obnova výplní otvorů - příspěvek 40 tis. Kč, 2/ J. M.
B.-D., obnova oken a komínů - příspěvek 40 tis. Kč, 3/ L. H., repase dřevěných prvků včetně nátěru přemostění a obnova
schodiště ve věži - příspěvek 60 tis. Kč, 4/ Královéhradecký kraj HK a Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují,
obnova venkovního pláště budovy č. p. 1218 - příspěvek 95 tis. Kč, 5/ P. B., obnova fasády a odvodnění dvorní zdi příspěvek 40 tis. Kč, 6/ M. L. a M. L., obnova zadní zdi fasády včetně obnovy vrat a dveří - příspěvek 30 tis. Kč, 7/ P. D.,
obnova venkovního pláště - příspěvek 90 tis. Kč. Celková výše všech příspěvků je 395 tis. Kč.
K ROZHODNUTÍ:
Doporučit ZM schválit výši povinného příspěvku.
ODŮVODNĚNÍ: Povinný příspěvek je stanovený Zásadami MK ČR pro
užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón, odstavec 7, závazné finanční podíly, podíly podle druhu vlastnictví, min. částka z celkových nákladů na obnovu 10% u
fyzické a právnické osoby, 20% u církve.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 286- 12131/14,
(uložen úkol číslo 18264).
RM doporučuje ZM schválit povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 pro zachování a
obnovu kulturních památek (10% celkových nákladů): 1/ T. Ch., obnova výplní otvorů - příspěvek 40 tis. Kč, 2/ J. M. B.-D.,
obnova oken a komínů - příspěvek 40 tis. Kč, 3/ L. H., repase dřevěných prvků včetně nátěru přemostění a obnova schodiště
ve věži - příspěvek 60 tis. Kč, 4/ Královéhradecký kraj HK a Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, obnova
venkovního pláště budovy č. p. 1218 - příspěvek 95 tis. Kč, 5/ P. B., obnova fasády a odvodnění dvorní zdi - příspěvek 40 tis.
Kč, 6/ M. L. a M. L., obnova zadní zdi fasády včetně obnovy vrat a dveří - příspěvek 30 tis. Kč, 7/ P. D., obnova venkovního
pláště - příspěvek 90 tis. Kč. Celková výše všech příspěvků je 395 tis. Kč.
RM 286 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Dokumentace poruch a návrh opravy historické stabilizace skalní stěny U Zázvorky
IDENTIFIKACE: Město Nové Město nad Metují si v loňském roce nechalo zpracovat posouzení poruch a návrh opravy
historické stabilizace skalní stěny U Zázvorky. Tuto dokumentaci zpracovala firma JIP, soukromá kancelář pro průzkum a
inženýrskou činnost, Ing. Jiří Petera, Hradec Králové. Zjištěné poruchy byly označeny jako střední porušení. V I. etapě byly
navrženy k opravě opukové vyzdívky při patě spodní etáže ve 3. úseku a posílení odvodnění opukových vyzdívek ve spodní
etáži ve všech 3 úsecích. Realizace této etapy byla navržena do rozpočtu na rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí
a souhlasit se zařazením realizace I. etapy opravy stabilizace skalní stěny U Zázvorky do rozpočtu na rok 2014.
PROJEDNÁNÍ: ST - dotaz - je tam možné jednat s ŘSD? ORM - to je jiná záležitost, týkající se jiné části - o tom jednáme.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 286- 12132/14,
(uložen úkol číslo 18265).
RM bere na vědomí předloženou Dokumentaci poruch a návrh opravy historické stabilizace skalní stěny U Zázvorky v Novém
Městě nad Metují zpracovanou firmou JIP, soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost, Ing. Jiří Petera, Hradec
Králové. RM souhlasí se zařazením částky ve výši 800 tis. Kč na realizaci I. etapy opravy stabilizace skalní stěny U Zázvorky
do návrhu rozpočtu na rok 2014 s tím, že o definitivním zařazení pak rozhodne ZM při schvalování rozpočtu.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Souhlas vlastníka pozemku k vydání stavebního povolení
IDENTIFIKACE: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zastoupený SÚS Královéhradeckého
kraje, a. s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, žádá o souhlas se stavbou "III/28520 Vrchoviny-Nové Město nad Metují, ul.
Náchodská - přeložka vodovodu" na p. p. č. 547/6, k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města. Uvedená stavba je
součástí stavby rekonstrukce komunikace ul. Náchodské, 1. etapa bude realizována v r. 2014.
Stavební řízení na přeložky vodovodů je zahájeno, vydání stavebního povolení je podmíněno souhlasem vlastníka města.
K ROZHODNUTÍ: Souhlas se stavbou.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o nápravu administrativního nedostatku, na
ostatní pozemky ve staveništi byla již uzavřena smlouva o právu provést stavbu, vydání souhlasu je nejrychlejší cesta k
vydání stavebního povolení.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 286- 12133/14,
(uložen úkol číslo 18266).
RM souhlasí se stavbou "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská - C.3 SO 301 Přeložky vodovodu" na p.
p. č. 547/6, k. ú. Nové Město nad Metují vedle přílohy č. RM 286-3/5 a ukládá ORM vydat souhlas v příslušném stavebním
řízení.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 7.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Dodatek č. 7039/I/6 k Mandátní smlouvě č. 7039/I ze dne 05.11.2007 uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a společností Dabona s. r. o.
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 7039/I/6 k Mandátní smlouvě č. 7039/I ze dne 05.11.2007
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s. r. o., která se týká projektů Úspory energií I. a II.
etapa. Z původní mandátní smlouvy se vypouští odstavce týkající se Kina 70 z důvodu usnesení ZM - odstoupení od
přiznané dotace. Vypuštěním uvedených odstavců smlouvy se snižuje celková cena díla z původních 1.920.000 Kč bez DPH
na 1.402.000 Kč bez DPH. Z této částky již je většina vyfakturována, k fakturaci zbývá pouze částka týkající se DDM za
dokončení administrace projektu a závěrečné vyhodnocení akce.
K ROZHODNUTÍ: Schválit předložený Dodatek č.
7039/I/6.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - nerozumí tomu, prosí o vysvětlení. ORM - upravovalo se to na základě rozhodnutí
RM a ZM odstoupit od smlouvy na Kino 70 - smlouva byla rozpracovaná. Ing. Hovorka - dotaz - byla částka rozepsaná?
ORM - ano. Po vysvětlení bylo odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 286- 12134/14,
(uložen úkol číslo 18267).
RM schvaluje Dodatek č. 7039/I/6 k Mandátní smlouvě č. 7039/I ze dne 05.11.2007 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Dabona s. r. o. Celková cena díla se snižuje z původních 1.920.000 Kč bez DPH na 1.402.000 Kč bez
DPH s tím, že z této částky již je většina vyfakturována. RM pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku ve znění přílohy č.
RM 286 - 3/6.
RM 286 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu
IDENTIFIKACE: Na přístavbu tělocvičny u "ZŠ Komenského" běží stavební řízení. Povinností stavebníka v této lokalitě je
zajistit archeologický dozor a následný záchranný archeologický výzkum. V příloze č. RM 286 - 3/7 předkládáme smlouvu s
oceněním dozoru na 12.300 Kč a výzkumu na 87.000 Kč, celkem na 99.300 Kč. Cena byla stanovena s přihlédnutím k
rozsahu stavby a předpokladu možnosti archeologických nálezů v maximální výši. Fakturace bude podle odsouhlaseného
skutečného rozsahu prací, ve stejném režimu jako při rekonstrukci Husova náměstí.
K ROZHODNUTÍ: Schválit smlouvu
o dílo.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Beseda - musíme to platit, protože je to vyžadované zákonem o státní památkové péči? Je to v
zákoně o státní památkové péči definováno, kdo co platí? ORM - to tam právě definováno přesně není. Ing. Beseda pokračoval v dotazu - ORM - zkoumali jsme to i u Husova náměstí - museli jsme to zaplatit - tady to je fakticky návrh, smlouva
se odstartuje, až bude zahájena výstavba, což zatím nepředpokládáme. U náměstí jsme to sondovali, proč to musíme
zaplatit, ale nyní si už nepamatuje, jak to přesně bylo. Ing. Beseda - firmy to musí zaplatit, soukromé osoby to ale platit
nemusí. Radní dávají OMM právo zastavit schválený smluvní proces v případě, že to město nebude muset platit. ORM to
prověří a bude RM informovat.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 286- 12135/14,
(uložen úkol číslo 18268).
RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu pro stavbu "Přístavba tělocvičny
u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Muzeum a galerie Orlických hor,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 286 - 3/7 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
RM 286 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 Závěrečná zpráva ze zahraniční cesty - konference "Architektúra nás spája" - Skalica, Slovensko
IDENTIFIKACE: MST předkládá RM na vědomí zprávu za zahraniční cesty na konferenci "Architektúra nás spája", konané
dne 23.01.2014 ve slovenském městě Skalica, ve znění přílohy č. RM 286 - 3/8. Za Nové Město nad Metují se konference
zúčastnili: Mgr. Bronislava Malijovská, Ing. Simona Vojnarová, Mgr. A. Vít Lukas, Mgr. Markéta Škodová. Účast na konferenci
byla pokračováním započaté spolupráce Nového Města nad Metují se slovenským městem Skalica. Cílem této konference
bylo zviditelnění díla architekta Dušana Jurkoviče. Konference byla součástí projektu, jehož cílem je vytvoření nového
turistického produktu – Evropské kulturní cesty Dušana Jurkoviče, která bude spojovat vybraná města a místa na území
Česka, Slovenska a Polska. Propagace projektu bude zajištěna prostřednictvím elektronických médií, tištěných materiálů,
mezinárodních setkání. Vypracované materiály měly být podkladem pro registraci společného projektu do UNESCO, což je
dlouhodobá vize. Reálnější se nyní zdá být žádost o certifikaci projektu jakožto Evropské kulturní cesty Dušana Jurkoviče,
kterou uděluje Evropský institut kulturních cest zřízený Radou Evropy.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí předloženou
zprávu ze zahraniční cesty.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz ST, zde je již oficiální souhlas vlastníka nemovitosti p. B., podala
krátký komentář k celé záležitosti MST. Souhlas zatím není, ale na konferenci byl i zástupce zámku, p. Daněk, a souhlas by
neměl být problém. Co již víme, že p. B., jako vlastník vily od p. Jurkoviče, souhlas se zapojením jeho vily do projektu nedá.
Souhlasy budeme předem vyžadovat. Se zámkem "jedeme na jedné vlně" - zatím souhlasí. Pan Hladík - takže zámek - než
se jelo do města Skalica - souhlasil (p. Daněk - správce zámku)? MST - p. Daněk - viz sborník z této konference - přednášku
MST revidoval a neměl žádné připomínky. Bylo tam i jeho vyjádření a je jasné, že souhlas musíme mít, jinak to neprojde.
Budeme proto p. B. žádat o oficiální souhlas. Dále bude jednáno s krajem, atd.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 286- 12136/14
RM bere na vědomí zprávu ze zahraniční cesty a pověřuje MST, aby pokračovala v zapojení města Nové Město nad Metují
do projektu Evropská kulturní cesta Dušana Jurkoviče.
RM 286 Pověřuje. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Úprava nástupního místa na chodník za potravinami Verner v ul . Na Bořetíně
IDENTIFIKACE: Město Nové Město nad Metují dne 14.01.2014 obdrželo žádost č. j.: 813/2014/ORM/MachP od paní I. J.
(držitelka ZTP/P) na bezbariérovou úpravu nástupního místa na chodník za potravinami Verner v ul. Na Bořetíně, na p. p. č.
368/2, k. ú. Nové Město nad Metují – viz foto v příloze č. RM 286 - 3/9. Úprava spočívá ve snížení výšky stávajícího
obrubníku, provedení varovného pásu a přespádování části chodníku na novou úroveň obrubníku. Navrhuje se provedení
nového povrchu se živičným krytem včetně všech podkladních vrstev o ploše 4 m2 a vyspravení stávajícího krytu o ploše 4
m2. Na konci úpravy chodníku na hraně přilehlé komunikace bude varovný pás v šířce 400 mm dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Zhotovitel stavebních úprav bude vybrán v poptávkovém řízení. Celkové výdaje na provedení úpravy se předpokládají ve výši
15.000 Kč.
K ROZHODNUTÍ: Schválit provedení úpravy a uložit OMM navrhnout tuto položku na provedení stavebních
úprav do rozpočtu města na rok 2014.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - dotaz, zda akce bude stát opravdu 15.000 Kč? Ing.
Beseda - nástupní místo znamená jen nájezd? Ing. Prouza + Ing. Beseda - cena se jim zdá vysoká za takovou drobnost komu se zakázka zadá? ORM - rozmlácená je tam i sousedící silnice - udělalo by se to celé snížené a nové. Snad to bude
stát i méně. Možná se akce přesune k provedení p. Trojanovi (TS). Ing. Beseda - chodník je města? TAJ - není, ale je to
veřejné prostranství. Radní musí říct, zda se má akce dělat v režii TS. Do částky 15.000 Kč by se TS měly vejít i případně ze
svého rozpočtu. OF - doporučoval by tento postup. ST - vyslovil určitou pochybnost, zda by se to spíš nemělo zadat firmě, TS
toho mají hodně a do stávající silnice se "jen tak" bezbariérový nájezd nedá dělat. Ing. Prouza - pokud by se měla zadat
zakázka odborné firmě, přikláněl by se k tomu, aby se to udělalo komplet celé, včetně té nezpevněné parkovací plochy vedle
tohoto nájezdu, atd. Nakonec se radní shodli, že by nájezd měly zajistit TS, ale ne jako provizorium, ale trvalejší řešení. V
případě, že to bude problém, tak to ORM - po projednání - vrátí znovu k posouzení do RM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 286- 12137/14,
(uložen úkol číslo 18269).
RM schvaluje provedení bezbariérové úpravy nástupního místa na chodník za potravinami Verner v ul. Na Bořetíně dle
navrženého postupu s tím, že akci po dohodě s OMM zajistí TS v rámci svého rozpočtu.
RM 286 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: TS, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Souhlas se zařazením všech katastrálních území obce Nové Město nad Metují do územní působnosti
MAS POHODA venkova
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení žádost o souhlas se zařazením všech katastrálních území
obce Nové Město nad Metují do územní působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova pro období let 2014 – 2020.
Místní akční skupina POHODA venkova, IČO: 27005577, se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška, musí doložit potřebné podklady
pro tzv. certifikaci MAS pro nové programové období 2014 – 2020. Pokud chce město čerpat finance na realizaci projektů
přes MAS Pohoda venkova je třeba schválit usnesení v navrženém znění.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM souhlasit s
navrženým usnesením.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - jsou to jen aktualizační formální záležitosti. Ing. Hovorka - chtěl se zeptat,
jaké dotace jsme již v MAS POHODA venkova získali? Odpověděla MST, členství města je zde opravdu smyslupné a
efektivní. Poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 286- 12138/14,
(uložen úkol číslo 18270).
RM doporučuje ZM souhlasit se zařazením všech katastrálních území obce Nové Město nad Metují do územní působnosti
Místní akční skupiny POHODA venkova pro období let 2014 – 2020.
RM 286 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Schválení členství v Místní akční skupině POHODA venkova
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení přihlášku o členství v Místní akční skupině POHODA
venkova, IČO: 27005577, se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška. Přihláška o členství se podává z důvodu transformace MAS a
je nutnou podmínkou pro čerpání financí na realizaci projektů přes MAS Pohoda venkova. Plné znění přihlášky je přílohou č.
RM 286 - 3/11.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM souhlasit s navrženým usnesením.
PROJEDNÁNÍ: Krátká diskuse se
týkala toho, zda je s členstvím spojen nějaký příspěvek na obyvatele. Bylo vysvětleno, že ne.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 286- 12139/14,
(uložen úkol číslo 18271).
RM doporučuje ZM schválit členství města Nové Město nad Metují v Místní akční skupině POHODA venkova, IČO: 27005577,
se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška.
RM 286 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Schválení zástupce pro členství v Místní akční skupině POHODA venkova
IDENTIFIKACE: OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení zástupce a náhradníka pro členství v Místní akční skupině
POHODA venkova, IČO: 27005577, se sídlem Val 26, 518 01 Dobruška. Bod RM 286 3/12 má návaznost na předchozí bod
RM 286 3/11.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM souhlasit s navrženým usnesením.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 286- 12140/14,
(uložen úkol číslo 18272).
RM doporučuje ZM schválit zástupcem města Nové Město nad Metují pro členství v Místní akční skupině POHODA venkova
starostu p. Petra Hableho a náhradnicí místostarostku paní Mgr. Bronislavu Malijovskou.
RM 286 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 Výjezd RM - Dům hasičů a kamerový systém na MP
IDENTIFIKACE: Na základě přání radních a pozvání velitele JSDH se uskutečnila návštěva Domu hasičů, seznámení s
aktuálním stavem a potřebami JSDH, která v tomto objektu sídlí jako organizační složka zřizovaná městem Nové Město nad
Metují. V objektu MP byla dále prezentace instalovaného základu kamerového sytému - obojí zajistil OMM.
PROJEDNÁNÍ: Po návratu z výjezdu radní diskutovali o předpokládaném dalším možném rozšíření kamer. Hlavní část
diskuse se pak týkala návštěvy v Domě hasičů. Bylo vysvětleno, co je uvedeno v Plánu oprav na rok 2014 a co bude
doplněno např. při jednání na rozpočtovém semináři. Radní se dotazovali na to, z čeho či na úkor čeho, by byly hrazeny ty
další požadavky, které nejsou uvedeny v balíku peněz na Plán oprav. OF - to bude součástí komplexní diskuse nad
investicemi - je tam zatím určitá rezerva - 1,6 mil Kč. Dále bylo vysvětleno, proč bude z OMM navrhováno doplnit požadované
odvodnění k akci Opravy podlah, které jsou naplánovány v rámci akcí navrhovaných z OMM. Je to logicky propojitelné a
hlavně by vysoutěžení pak mohlo přinést podstatně nižší cenu, než kdyby se to dělalo jako dvě samostatné akce. Další
diskuse se týkala obnovení vodorovného dopravního značení (klikatá čára před výjezdem). Radní se shodli, že obnova
značení spadá do kompetence TS, takže bude třeba, aby se JSDH domluvilo na obnově s nimi, tzn., že bude zadán v tomto
smyslu úkol TS. Viz bod 3/18. Dalším námětem pak byla revitalizace zahrady za Domem hasičů, součástí má být i požadavek
na odstranění keřů a pokácení smrku. Radní se shodli, že bude třeba, aby celou záležitost posoudil ARCH a společně s
JSDH a hlavně OMM pak byl do RM předložen konkrétní návrh společně s konkrétní žádostí JSDH. MST připomněla, že by
se také měl pokrátit pamětní smrk před Domem hasičů, aby tam rovněž do budoucna nevznikly problémy se zastíněním,
atd. - viz usnesení bod 3/19.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 286- 12141/14
RM se na služebně MP seznámila se zavedeným kamerovým monitorovacím systémem a dále se seznámila s aktuálními
požadavky JSDH na úpravy v areálu Domu hasičů.
RM 286 Byla seznámena. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014
IDENTIFIKACE: Souhrn požadavků: Viz zápis v příloze k bodu 7/2.
1. Chodník podél I/14 k Náchodu - opakovaný požadavek a dlouholetá hlavní investiční priorita Vrchovin.
OMM: není zařazeno v návrhu rozpočtu (je to pod čarou)
2. Povrch tenisového hřiště (Stav tenisového hřiště je již značně narušen počasím a dalšími vlivy, stáří kolem 30 let, skvělý by
byl povrch jako má hřiště v Krčíně u školy)
OMM: nový požadavek (není zařazeno v návrhu rozpočtu ani v seznamu investic)
3. Chodník od hasičského skladu k železničnímu viaduktu (chodník by doplnil stávající chodník od hasičské zbrojnice
směrem k č. p. 107 a dále pak až pod železniční viadukt)
OMM: opakovaný požadavek a investiční priorita Vrchovin - není zařazeno v návrhu rozpočtu (je to pod čarou)
4. Dětské atrakce - (obnovení dětských atrakcí u č. p. 113, došlo k odstranění již nevyhovující atrakce a žádná nová nebyla
instalována) - nový požadavek
OMM - je třeba upřesnit požadavek z OV - v rozpočtu je zařazena určitá částka na obnovu atrakcí na dětských hřištích.
1/ Posuny zdí u rybníků - OV doporučuje prohlédnout stavy rybníků u K. (č. p. 88) a u č. p. 113. Dochází k posuvům zdí. Rádi
bychom předešli větším škodám - nový požadavek
OMM - v rozpočtu není - jde o odborný posudek
2/ Mapa Vrchovin - OV doporučuje umístit vedle nástěnek před č. p. 65 (Koberce Hylena) informační mapu Vrchovin s čísly
popisnými a místními firmami. Seznam firem zajistí OV - půjde o výrobu aktuální mapy s označením firem - nový neinvestiční
požadavek
OMM - v rozpočtu s tím není počítáno - bylo třeba vyrobit speciální mapu č. p. Vrchovin s umístěním firem a postavit vývěsku
na tuto mapu
3/ Peníze za prodej stromů - OV odsouhlasil a doporučuje převod peněz (280 Kč) za pronájem ovocných stromů hasičům
OF: možno schválit - jde o opakovaný a obvyklý postup
4/ Požadavky na technické služby - prosíme p. Trojana o zajištění dřeva na topení do hasičské zbrojnice
TS: bude zajištěno - stačí jen souhlas RM.
K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup u jednotlivých návrhů a
požadavků.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - informoval, že do Identifikace byly shrnuty investiční i neinvestiční požadavky OV
Vrchoviny, které byly uvedeny v posledním zápisu. K nim byly připojeny komentáře odborných útvarů. Nyní jde o to, co bude
teď dál – zda např. to vzít na vědomí a zabývat se tím na rozpočtovém semináři nebo již uložit konkrétní úkoly, apod. Ing.
Beseda – vznesl připomínku k požadavku na úpravu povrchu tenisového hřiště. ST - tj. asfaltové hřiště, kde je již narušený
povrch, hlavní požadavek fakticky vzešel z MŠ, která toto hřiště často s dětmi využívá, povrch je špatný, děti zde padají, hrozí
další úrazy, atd. Proto by bylo nyní vhodné, aby OMM prověřilo možnosti cenově rozumného řešení – např. Juta Dvůr Králové
– levnější umělý povrch – obdoba řešení u "ZŠ a MŠ Krčín". Určitě by to nemělo být o tom, že by se měla dělat rekonstrukce
asfaltu tak, že by se muselo zasahovat do podloží, atd. V tomto smyslu by měl být dán úkol OMM. OMM – k otázce
financování – v Krčíně to bylo hrazeno i s pomocí sponzorů. ST - šlo o vícezdrojové financování - i tento způsob by byl
možný, je to ale třeba prověřit.
Projednání jednotlivých požadavků:
Investice:
1/ Chodník podél I/14 směrem k Náchodu – RM je srozuměna s informací OMM, tj. že akce není zařazena v „radničním
návrhu investiční části rozpočtu 2014“, tzn., že jde o akci uvedenou „pod čarou“ a je na ZM, zda rozhodne o jejím zařazení
mezi investiční priority města na rok 2014 - na úkor priority jiné,
2/ Povrch tenisového hřiště – RM uložila v tomto bodě, tj. 3/14, úkol pro OMM prověřit možná řešení – tj. např. položení
obdobného povrchu jako tomu je na hřišti u školy v Krčíně, a to včetně odhadu nákladů,
3/ Chodník od hasičského skladu k železničnímu viaduktu - RM je srozuměna s informací OMM, tj. že akce není zařazena v
„radničním návrhu investiční části rozpočtu 2014“, tzn., že jde o akci uvedenou „pod čarou“ a je na ZM, zda rozhodne o jejím
zařazení mezi investiční priority města na rok 2014 - na úkor priority jiné,
4/ Dětské atrakce - obnovení dětských atrakcí u č. p. 113 – RM uložila úkol v bodě 3/20 pro OMM, aby po dohodě s OV byl
vybrán vhodný prvek vybavení na toto místo, který by byl pak pořízen a uhrazen z částky, která bude v rozpočtu na rok 2014
určená na opravy a úpravy dětských hřišť a kterou pak disponuje OMM.
Neinvestiční požadavky:
1/ Posuny zdí u rybníků – posudek a náprava stavu – RM uložila OMM úkol v bodě 3/21, prověřit zda je nutné zpracování
odborného posudku, pokud ano, tak co by stál anebo zda lze tento problém řešit s pomocí nějaké opravy, apod.
2/ Mapa Vrchovin s vyznačením sídla firem – radní konstatovali, že v minulosti takovéto mapy zajišťovaly soukromé firmy,
jejichž zástupci si obešli podnikatele a firmy ve městě a pak za jejich příspěvek a případně i za dílčí příspěvek města byly
vytištěny plány města se sídlem firem a byly poskytovány jako propagační materiál. Obdobně tomu bylo i u takovýchto
orientačních map do vývěsek. To se ale týkalo vždy celého města. Radní vyslovili názor, že by tedy v tomto případě mělo jít
spíše o iniciativu firem z Vrchovin. Přesto nakonec RM uložila úkol OMM v bod 3/22 – prověřit, kolik by stálo vytvoření
takovéto samostatné mapy Vrchovin s vyznačením č. p. a s uvedením firem sídlících ve Vrchovinách.
3/ Peníze za prodej stromů pro SDH Vrchoviny – RM souhlasí – zajistí to OF,
4/ Zajištění dřeva na topení do hasičské zbrojnice – RM souhlasí s tím, aby to TS po dohodě s SDH Vrchoviny zajistily.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 286- 12142/14,
(uložen úkol číslo 18273).
RM ukládá OMM prověřit možná řešení požadované úpravy povrchu tenisového hřiště ve Vrchovinách – tj. např. položením
obdobného povrchu jako tomu je na hřišti u školy v Krčíně. O výsledku informovat RM, a to včetně odhadu potřebných
finančních prostředků.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Připomínka radního p. Hladíka k plánovanému rozpočtovému semináři - položka na opravu povrchu
komunikace v ul. Pod Lipami
IDENTIFIKACE: Pan Hladík připomněl OMM a ORM, že opakovně apeluje na opravu ul. Pod Lipami, jako na investiční
prioritu v Krčíně.
PROJEDNÁNÍ: Pan J. Hladík - jde o slibovanou akci, která by se měla realizovat při rekonstrukci ulice
Náchodské - viz využití finišeru. Argumenty jsou: 1/ je to jedna z nejfrekventovanějších ulic ve městě (jezdí tam lidé na hokej,
na bruslení, do MŠ, apod.), 2/ do MŠ, která k této silnici přiléhá, se stále práší (MŠ v tom místě má zahradu, kde si děti hrají).
Pan J. Hladík dále upozornil, že prostor před vchodem do zimního stadiónu navíc není v majetku města, ale v majetku TJ
Spartak, ale i ten prostor je třeba upravit a zpevnit.
VYSVĚTLENÍ: Jiří Hladík, radní - Rada města

3.16 Ing. Hovorka - dotaz k chystané rekonstrukci chodníků v ul. Rašínova
IDENTIFIKACE: Ing. Hovorka vznesl dotaz k možnostem řešení jedné části chodníku v ul. Rašínova, která se při redukci
rozsahu investice, kterou provedlo ZM, nedostala do chystané rekonstrukce.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Hovorka - s tímto
požadavkem se na něho obrátila občanka z této ulice - byl se osobně na místě podívat - zdá se mu, že ty části, které jsme
vybrali k rekonstrukci, jsou nakonec v lepším stavu, než ty ostatní. Ptá se proto, zda by to nebylo např. řešitelné v rámci
činnosti TS - tj. přeložit dlažbu. ORM - neví, je zde obava z toho, aby kvůli tomu zásahu nespadly zídky oplocení domů podél
tohoto chodníku. MST - to je důsledek toho, jak ZM rozhodlo, mohlo se udělat vše.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Hovorka,
zastupitel - Zastupitelstvo města

3.17 Opakovaná připomínka radního Ing. Besedy k dosud nesplněnému úkolu - předložení zpracované
závěrečné zprávy ke kopané sondě na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Ing. Beseda - kopaná sonda N. - expertíza se závěry měla být předložena do dneška - kdy nám ji konečně
předložíte?
PROJEDNÁNÍ: OMM - chtěli jsme tu expertízu předložit ve finální a kompletní verzi, firma sice reagovala na
připomínky města, ale ještě to stále není tak dopracováno, jak jsme chtěli. Ing. Beseda - nelíbí se mu, že se opět po měsíci
žádá o posunutí termínu ve věci předání zprávy z kopané sondy na Husově náměstí. ST - termíny jsou v plnění úkolů
uvedeny. Ing. Beseda - ano, jsou, ale pořád se nám tato záležitost táhne. ST - firma se nevyjádřila ve věcech, na které se jí
město ptalo, tzn., nedodali vše, co měli v zadání, atd. Nechceme to proto dříve předložit, dokud to nebude komplet. Jde nám
především o to, abychom mohli expertízu použít k dalším krokům, které budou směřovat k tomu, kdo zatékání vody do sklepů
způsobil.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, radní - Rada města

STIS

Stránka 20 z 31

Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 286 - 3.2.2014

V

3.18 Návštěva v Domě hasičů - požadavek obnovy vodorovného dopravního značení
IDENTIFIKACE: Viz bod 3/13. Na základě přání radních a pozvání velitele JSDH se uskutečnila návštěva Domu hasičů,
seznámení se s aktuálním stavem a potřebami JSDH, která v tomto objektu sídlí jako organizační složka zřizovaná městem
Nové Město nad Metují. Jeden z požadavků vznesených při návštěvě radních se týkal obnovení vodorovného dopravního
značení (klikaté čáry před výjezdem). Radní se shodli, že obnova značení spadá do kompetence TS, takže bude třeba, aby
se JSDH domluvilo na obnově s nimi.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 286- 12143/14,
(uložen úkol číslo 18274).
RM ukládá TS zajistit po dohodě s JSDH obnovu stávajícího vodorovného dopravního značení u Domu hasičů, tj. klikaté čáry
před výjezdem vozidel.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Návštěva v Domě hasičů - požadavek na revitalizaci zahrady
IDENTIFIKACE: Viz bod 3/13. Na základě přání radních a pozvání velitele JSDH se uskutečnila návštěva Domu hasičů,
seznámení se s aktuálním stavem a potřebami JSDH, která v tomto objektu sídlí jako organizační složka zřizovaná městem
Nové Město nad Metují. Jeden z požadavků vznesených při návštěvě radních se týkal revitalizace zahrady za Domem hasičů.
Součástí řešení revitalizace má být i požadavek na odstranění keřů a pokácení smrku. Radní se shodli, že bude třeba, aby
celou záležitost posoudil ARCH a společně s JSDH a OMM pak byl do RM předložen konkrétní návrh společně s konkrétní
žádostí JSDH. MST připomněla, že by se také měl pokrátit pamětní smrk před Domem hasičů tak, aby tam rovněž do
budoucna nevznikly problémy se zastíněním, apod.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 286- 12144/14,
(uložen úkol číslo 18275).
RM ukládá OMM zabezpečit ve spolupráci s ARCH a JSDH posouzení možností revitalizace zahrady za Domem hasičů a
následné předložení žádosti JSDH na provedení revitalizace. Zároveň je třeba předložit i návrh na úpravu pamětního smrku
před Domem hasičů tak, aby tam do budoucna nevznikly problémy se zastíněním, apod.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - obnovení dětských atrakcí u č. p. 113
IDENTIFIKACE: Viz bod 3/14 - obnovení dětských atrakcí u č. p. 113.
PROJEDNÁNÍ: Viz bod 3/14.
VYSVĚTLENÍ:
Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 286- 12145/14,
(uložen úkol číslo 18276).
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.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - posuny zdí u rybníků u č. p. 88 a 113 posudek
IDENTIFIKACE: Viz bod 3/14 - posuny zdí u rybníků u č. p. 88 a 113 - posudek.
PROJEDNÁNÍ: Viz bod 3/14.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 286- 12146/14,
(uložen úkol číslo 18277).
RM ukládá OMM prověřit, zda je nutné zpracování odborného posudku na stav či posuny zdí u rybníků u č. p. 88 a 113 ve
Vrchovinách s tím, že pokud bude nutný posudek, tak kolik by stál, nebo zda lze tento problém řešit s pomocí opravy, apod.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.22 Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - vývěska s mapou č. p. Vrchovin a s
vyznačením firem
IDENTIFIKACE: Viz bod 3/14 - vývěska s mapou č. p. Vrchovin a s vyznačením firem.
PROJEDNÁNÍ: Viz bod 3/14.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 286- 12147/14,
(uložen úkol číslo 18278).
RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.1 Pozůstalost po nájemci městského bytu
(Int.: OMM/OSN/157)
IDENTIFIKACE: Jedná se o pozůstalost po nájemkyni paní Marii Gabriškové, která užívala byt v domě č. p. 504 v Dukelské
ulici, kde také zemřela. Objednatelem pohřbu bylo město Nové Město nad Metují. Po vyúčtování služeb spojených s
bydlením vznikl přeplatek ve výši 249 Kč, který bude použit na úhradu odstranění závad z předání bytu (kontrola plynových
spotřebičů).
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s využitím finančních prostředků ve výši 249 Kč na odstranění závad z předání
bytu (kontrola plynových spotřebičů).
ODŮVODNĚNÍ: Při přípravě bytu pro nového nájemníka bylo provedeno vyčištění a
zprovoznění plynových zařízení umístěných v bytové jednotce č. p. 504. Náklady na provedení kontroly budou hrazeny z
přeplatku služeb.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 286- 12148/14
RM souhlasí s použitím přeplatku vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 249 Kč (bytová jednotka č. p. 504) k částečné
úhradě výdajů spojených s odstranění závad z předání bytu (kontrola plynových spotřebičů).
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
(Int.: OMM/OSN/158)
IDENTIFIKACE: Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o
inflační koeficient 1,4% ode dne 01.03.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zvýšením nájemného u smluv na pronájem
nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o inflační koeficient 1,4% pro rok 2014 ode dne 01.03.2014.
ODŮVODNĚNÍ: V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, doporučuje OSN navýšit nájemné pro jednotlivé
nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem.
PROJEDNÁNÍ: Celková částka, kterou městu
zvýšení přinese, není zanedbatelná, takže zde má zvýšení (na rozdíl od pozemků) přiměřený efekt.
VYSVĚTLENÍ: Pavel
Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12149/14,
(uložen úkol číslo 18279).
RM souhlasí se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o
inflační koeficient 1,4% pro rok 2014 dle platných smluvních podmínek.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Oznámení o navýšení ceny servisních služeb
(Int.: OMM/OSN/159)
IDENTIFIKACE: Navýšení ceny servisních služeb fy OTIS a. s. o průměrnou roční míru inflace v souladu se smlouvou na
servis výtahu v č. p. 17 ul. Komenského v Novém Městě nad Metují. Stávající cena za službu = 836 Kč/měsíc vč. DPH, nová
cena za službu = 848 Kč/měsíc vč. DPH.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s dodatkem ke smlouvě na servis výtahu v bytovém
domě zvláštního určení č. p. 17, ulice Komenského v Novém Městě nad Metují. Cena servisních služeb bude s účinností ode
dne 01.01.2014 navýšena o inflační koeficient 1,4%.
ODŮVODNĚNÍ: Dne 21.01.2014 obdržel OMM (OSN) oznámení o
změně ceny u smlouvy č. H0494 týkající se servisních služeb výtahu v bytovém domě zvláštního určení č. p. 17, ulice
Komenského v Novém Městě nad Metují. Cena servisních služeb bude s účinností ode dne 01.01.2014 navýšena o inflační
koeficient 1,4%.
PROJEDNÁNÍ: Dotaz Ing. Hovorky - k navýšení ceny - je otázkou, zda by nešlo smluvně mít takovéto
služby podchyceny pevnou cenou. Pan Horvat - podal vysvětlení ke specifičnosti servisu na výtahy od firem, které je
dodávaly a kde je ještě např. záruka. Určitou možností by pak bylo tyto servisy přesoutěžit.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat,
vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 286- 12150/14
RM souhlasí s Dodatkem ke smlouvě č. H0494 s firmou OTIS a. s. týkající se navýšení ceny servisních služeb výtahu v
bytovém domě zvláštního určení č. p. 17, ulice Komenského v Novém Městě nad Metují a pověřuje starostu jejím podpisem
ve znění přílohy č. RM 286 - 4/3.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Žádost nájemců bytového domu o výměnu oken
(Int.: OMM/OSN/160)
IDENTIFIKACE: Žádost nájemců bytového domu č. p. 481 - 482, ul. ČSA o výměnu stávajících dřevěných oken za nová
plastová. Žádost podpořilo 8 z 12 nájemníků domu. Jako hlavní důvod nájemníci uvádějí tepelné ztráty. V letošním návrhu
plánu oprav je tato oprava již zahrnuta, a to ve výši 500 tis. Kč.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí žádost nájemníků
objektu č. p. 481-2 a uložit OSN zahrnout výměnu oken bytového domu do plánu oprav.
ODŮVODNĚNÍ: Dle názoru OSN
je výměna oken v bytových domech běžným krokem ke zvýšení standardu bydlení. OSN se snaží každý rok do plánu údržby
zahrnout alespoň jeden objekt, kde je provedena oprava nebo výměna, která vede k energetickým úsporám a zvýšení
standardu.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 286- 12151/14,
(uložen úkol číslo 18280).
RM bere na vědomí žádost nájemníků objektu č. p. 481-2 a ukládá OSN zahrnout výměnu oken daného bytového domu do
návrhu Plánu oprav.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Přehled vývoje dlouhodobých dluhů - nájemné bytový fond
(Int.: OMM/OSN/161)
IDENTIFIKACE: Jedná se o přehled zpracovaný na požadavek radních. Vývoj dlouhodobých dluhů je za sledované období
2008 až 2013.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí vývoj dlouhodobých dluhů bytového fondu.
ODŮVODNĚNÍ: Na
požadavek radních byl zpracován vývoj dlouhodobých dluhů bytového fondu.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí
oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 286- 12152/14,
(uložen úkol číslo 18281).
RM bere na vědomí vývoj dlouhodobých dluhů bytového fondu.
RM 286 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.2.2014
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.1 Informace o termínu zápisu dětí do MŠ
IDENTIFIKACE: V souladu s § 34, odst. 2, zákona 561/20044 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) informují ředitelky mateřských škol v Novém Městě nad Metují RM o termínu zápisu dětí do
mateřské školy. Ve všech novoměstských mateřských školách se uskuteční zápis v úterý 20.05.2014 od 7:00 do 11:00
hodin.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informaci o konání zápisu dětí do novoměstských mateřských škol.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 286- 12153/14
RM bere na vědomí informaci ředitelek novoměstských mateřských škol o termínu zápisu dětí do mateřské školy. Ve všech
novoměstských mateřských školách proběhne zápis v úterý 20.05.2014 od 7:00 do 11:00 hodin.
RM 286 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis č. 27 z jednání dětského parlamentu
IDENTIFIKACE: Dne 23.01.2014 se sešel ke svému jednání Dětský parlament Nové Město nad Metují. DP se vyjádřil k
účasti pouťových atrakcí při různých akcích města. DP se shodl na tom, že přítomnost atrakcí by měla zůstat ve stávajícím
režimu, dětem chybí ve městě pouť, navrhly, že by se mohla konat za sportovním areálem SK Nové Město nad Metují,
případně před vlakovým nádražím, před poštou nebo na Husově náměstí. DP se dále vyjádřil k možnosti změn ve svém
fungování. DP se shodl na tom, že koordinátorem práce DP by mělo zůstat OŠKS, jednání by měla začínat bez hostů, ti by se
dostavili až v průběhu jednání, rozdílné názory byly na četnost jednání, většina doporučuje zachovat stávající počet - 6
jednání v průběhu školního roku. Při projednávání podnětů z jednotlivých školních parlamentů se probírala problematika
přechodů pro chodce na náměstí, před sokolovnou a u prodejny potravin Na Františku. K této problematice bude na příští
jednání DP pozván odborník na dopravu ve městě. Dalším podnětem byl požadavek školního parlamentu ZŠ Krčín na
každodenní přítomnost strážníka MP u krčínského parku v ranních hodinách před školním vyučováním. K informování o
dohledu MP na problémových místech ve městě bude na příští jednání DP pozván zástupce MP. Ostatní podněty byly
zodpovězeny v průběhu jednání. Zástupce DP ze SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují poděkovali městu za umístění "blikající"
značky před přechodem pro chodce u Králíčku.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se zápisem č. 27 z jednání DP.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: V Organizační struktuře DP, kterou schválila RM svým usnesením č. RM 167-6623/09 ze
dne 01.06.2009 se uvádí, že DP se schází 4x ročně nebo podle potřeby častěji. Doporučujeme v tomto školním roce snížit
počet jednání na 5, v dalším školním roce na 4 s tím, že je možné se v případě nutnosti svolat mimořádné jednání.
PROJEDNÁNÍ: Krátký komentář vedoucího OŠKS se týkal koordinace práce DP. DP často řeší problémy, které nejsou
adekvátní dětskému věku - problematika přechodů pro chodce, parkování aut před školou, zimní údržba chodníků, apod.
Tato témata jsou spíše DP doporučována od rodičů či pedagogů, ale vyloženě vlastních dětských podnětů je minimum.
Změna by mohla nastat se změnou koordinátora, zájem se toho ujmout má Klub Mandl. Radní se shodli, že vhodným
termínem pro takovouto změnu je začátek nového školního roku.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12154/14
RM se seznámila se zápisem č. 27 z jednání Dětského parlamentu Nové Město nad Metují a bere tento zápis na vědomí.
RM 286 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Zápis č. 12 z jednání sportovní komise
IDENTIFIKACE: Dne 23.01.2014 se sešla ke svému jednání sportovní komise (dále jen "KSPORT"). KSPORT projednala a
schválila návrh na vyhodnocení sportovců města za rok 2013 (zařazeno jako samostatný bod č. RM 286 - 5/4). ST informoval
KSPORT o přípravě rozpočtu na rok 2014. KSPORT se shodla na tom, že vzhledem ke stále se snižujícím příspěvkům od
sportovních svazů, je ohrožena činnost sportovních klubů, zejména práce s mládeží. KSPORT žádá RM o souhlas s účastí
zástupce KSPORT na rozpočtovém semináři pro zastupitele, který se uskuteční 05.02.2014. Předseda KSPORT vyzval
sportovní kluby k účasti na dětském dnu, který se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 31.05.2014 od 13:00 do 17:00
hodin ve spolupráci s partnerským městem Hilden.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem č. 12 z jednání
KSPORT.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - úplný problém s tím nemá, ale připadá mu to z pohledu jiných komisí
napadnutelné, že ony na rozpočtovém semináři nebudou. Připadá mu to proto nesystémové. ST - jde o úspory, které byly na
základě rozhodnutí ZM uloženy. Zástupci organizací, kterých se úspory týkají, byli přítomni na semináři pro zastupitele, který
byl právě na úspory zaměřen, případně tam organizace zastupovaly příslušné odbory MěÚ. Žádný odbor, kromě OŠKS, tam
nezastupoval sportovní kluby, a proto tam nezaznělo, ani nemohlo zaznít, žádné vyjádření. To je tedy důvod toho přizvání
zástupce sportovní komise na rozpočtový seminář. OŠKS - semináře k úsporám se zúčastnili všichni ředitelé příspěvkových
organizací i ředitelka MK, sportovní kluby tam svého zástupce neměly, i když vlastně sportovní komise je tím subjektem, který
navrhuje pak rozdělení nemalých finančních prostředků. ST - vystoupí tam p. Šnajdr - jde o to, aby na semináři byl přítomen
zástupce za sportovní klub, který spravuje majetek - tj. sportoviště.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 286- 12155/14
RM se seznámila se zápisem č. 12 z jednání sportovní komise a bere tento zápis na vědomí. RM souhlasí s účastí zástupce
sportovní komise na rozpočtovém semináři pro zastupitele, který se uskuteční dne 05.02.2014.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2013 - podnět KSPORT
IDENTIFIKACE: Dne 23.01.2014 se sešla ke svému jednání sportovní komise. KSPORT projednala návrh na vyhodnocení
sportovců Nového Města nad Metují za rok 2013 a předkládá ho RM ke schválení.
K ROZHODNUTÍ: Schválit návrh
sportovců, trenérů a kolektivů na vyhodnocení za rok 2013.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 286- 12156/14,
(uložen úkol číslo 18282).
RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok 2013.
RM dále schvaluje finanční odměny pro jednotlivce a kolektivy formou daru ve výši dle přílohy č. RM 286 - 5/4 a ukládá OŠKS
zajistit průběh slavnostního večera.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 17.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o příspěvek na vyhlášení Sportovce okresu Náchod
IDENTIFIKACE: Předsedkyně Okresního sdružení České unie sportu Náchod (dále jen OS ČUS Náchod) žádá RM o
příspěvek 5.000 Kč na vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2013. Akce se uskuteční
20. března 2014 v restaurantu Pyramida v Novém Městě nad Metují. Sportovní kluby všech tělovýchovných organizací
nahlásí dle vyhlášených kritérií své nejúspěšnější sportovce v roce 2013. Nominované sportovce poté hodnotí 60 sportovních
odborníků, kteří v šesti kategoriích vyberou tři nejlepší sportovce a kolektivy z řad dospělých i mládeže a rovněž 3 trenéry.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o poskytnutí příspěvku OS ČUS Náchod na vyhlášení Sportovce okresu Náchod za rok
2013.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OF: Z finančních důvodů nedoporučujeme. Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme poskytnutí
příspěvku, žádost není podána v souladu se Zásadami pro poskytování veřejné finanční podpory (dále jen VFP) z rozpočtu
města Nové Město nad Metují. Je možné tuto žádost zařadit mezi žadatele o VFP a o případném poskytnutí příspěvku
rozhodnout v řádném termínu. Město Nové Město nad Metují pořádá každoročně obdobnou akci pro sportovce svého
města.
PROJEDNÁNÍ: Bližší informace k tomuto bodu podal vedoucí OŠKS a ST.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 286- 12157/14
RM neschvaluje poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč OS ČUS Náchod na vyhlášení Sportovce okresu Náchod za rok 2013.
RM 286 Neschvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Žádost o zapůjčení stanu - SK Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: SK Nové Město nad Metují žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení stanu, který využijí při realizaci dvou
významných sportovních akcí, které budou v letošním roce pořádat. První je mezinárodní atletický mítink Velká cena Nového
Města nad Metují, který je zařazený do seriálu Česká spořitelna extraliga. Areál se bude připravovat ve čtvrtek 10.07.2014,
mítink proběhne v pátek 11.07.2014. Druhou akcí je Světový zvací turnaj v lukostřelbě - WRT 2014, který se uskuteční v
areálu SK Nové Město nad Metují v termínu 22.06. - 30.06.2014. Areál se bude připravovat v pátek 20.06.2014. O případné
stavbě stanu na náměstí (viz RM 284 ze dne 06.01.2014 bod 5/12 - Světový pohár v lukostřelbě - informace ST), kde by se
mohlo uskutečnit finále WRT 2014, bude SK Nové Město nad Metují informovat RM v průběhu měsíce dubna. Stále probíhají
jednání o tom, jaká část náměstí by byla potřeba uzavřít. Případná zápůjčka stanu vyřeší vybudování zázemí pro závodníky a
organizátory obou akcí.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zapůjčení stanu SK Nové Město nad Metují na Velkou cenu
Nového Města nad Metují a Světového zvacího turnaje v lukostřelbě.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření TS: S postavením stanu v
areálu SK Nové Město nad Metují ve čtvrtek 10.07.2014 není problém. Rovněž s úklidem stanu a jeho případným převezením
na náměstí nebo na "Pivovarskou zahradu" v sobotu 12.07.2014 není problém. K postavení stanu na Světový zvací turnaj v
lukostřelbě se můžeme vyjádřit až ve chvíli, kdy budeme znát potřebné informace o místě a termínech promenádních
koncertů.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 286- 12158/14,
(uložen úkol číslo 18283).
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.
RM 286 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 28.4.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost p. Jiřího Marbacha ve věci účasti na jednání RM
IDENTIFIKACE: Pan Jiří Marbach žádá ST o účast na jednání RM ve věci naplnění usnesení RM 128 - 4607/07. RM 128 se
dne 26.11.2007 seznámila s návrhem pana Jiřího Marbacha na vytvoření "Novoměstského výtvarného pokladu". Obdobnou
problematikou se již dříve zabývala RM 98 dne 25.09.2006 v bodě 6/2 a přijala následující usnesení: "RM doporučuje
zastupitelstvu, které vzejde z nových komunálních voleb, věnovat dostatečnou pozornost myšlence autora p. J. Marbacha na
vytvoření "uměleckého pokladu" města, s výhledem dalších souvisejících opatření a výstavní činnosti okolo těchto děl." ZM
34 ze dne 05.10.2006 přijalo následující usnesení: "ZM doporučuje zastupitelstvu, které vzejde z nových komunálních voleb,
věnovat dostatečnou pozornost myšlence autora p. J. Marbacha na vytvoření "uměleckého pokladu" města, s výhledem
dalších souvisejících opatření a výstavní činnosti související s těmito díly." RM 128 předložil p. J. Marbach návrh na vytvoření
"Novoměstského výtvarného pokladu" a inovaci galerijní činnosti rozpracovaný do možných variant a případných etap. V
oblasti organizační navrhoval vytvoření samostatného odborného pracoviště v rámci MMUZ, které se bude specializovat na
sbírkotvornou a výstavní činnost. V oblasti investiční navrhoval zrealizovat přístavbu Zázvorky v sousedním valu, kde by
vznikly výstavní sál, depozitář, příruční sklad, šatna, WC. RM 128 přijala následující usnesení: "RM se seznámila s návrhem
pana Jiřího Marbacha na vytvoření "Novoměstského výtvarného pokladu" a souhlasí s dalšími přípravnými kroky."
Podrobnosti viz příloha č. RM 286 - 5/7.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o účasti pana Jiřího Marbacha na jednání RM případně postoupit návrhy k předjednání v KKULT a pak teprve jednat v RM.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OŠKS: Dle názoru
OSKS byl návrh p. J. Marbacha splněn v oblasti organizační - v rámci MMUZ bylo vytvořeno samostatné odborné pracoviště,
které se specializuje na sbírkotvornou a výstavní činnost, v oblasti investiční ale návrh realizován nebyl, z našeho pohledu
není reálné vybudovat výstavní sál, depozitář a další zázemí ve valu vedle Zázvorky. OŠKS doporučuje nejdříve pozvat p.
Jiřího Marbacha do KKULT k projednání jeho návrhů a poté případně do RM.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi se radní zabývali
především zásadní otázkou, která se týkala zajištění vhodného depozitáře jak pro výtvarná díla, tak i pro sbírkové předměty
MMUZ.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 286- 12159/14,
(uložen úkol číslo 18284).
RM projednala žádost p. Jiřího Marbacha ve věci účasti na jednání RM a postupuje jeho žádost nejdříve k projednání v
KKULT, tzn., že p. Jiří Marbach bude pozván na jednání KKULT, které se uskuteční dne 20.03.2014 a ta pak přijme k jeho
návrhům stanovisko a případné doporučení pro RM.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.1 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 286 - 6/1.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit vyřazení majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého a
nefunkčního majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 286- 12160/14,
(uložen úkol číslo 18285).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku evidenci města, DDM Stonožka a Městského muzea Nové Město nad Metují ve znění
přílohy č. RM 286 - 6/1.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.3.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočet sociálního fondu na rok 2014
IDENTIFIKACE: Schválení rozpočtu sociálního fondu pro rok 2014.
K ROZHODNUTÍ: Schválit rozpočet sociálního
fondu.
ODŮVODNĚNÍ: Rozpočet sociálního fondu je součástí rozpočtu města. Pravidelně je předkládán RM ke schválení.
Jednotlivé položky jsou pak zahrnuty do návrhu rozpočtu města (ve výdajích v § 6171 - správa) a schvalovány ZM v rámci
celkového rozpočtu. Po dohodě s odborovou organizací a na základě doporučení radních došlo v roce 2012 ke snížení
přídělu do sociálního fondu. S ohledem na preferenci příspěvku na stravování a na penzijní připojištění nebude v letošním
roce poskytnuta žádná částka na osobní účty zaměstnanců.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor
finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12161/14,
(uložen úkol číslo 18286).
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2014 ve znění přílohy č. RM 286 - 6/2.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2014 - pracovní verze
IDENTIFIKACE: RM je předložena první pracovní verze rozpočtu, může ještě docházet k drobným úpravám - upřesňování
položek. Dne 05.02.2014 se uskuteční pracovní seminář ZM a finančního výboru k rozpočtu a definitivní verze návrhu bude
pak předložena k projednání v RM dne 10.02.2014. Po projednání v RM pak bude návrh vyvěšen a rozpočet bude
schvalován na ZM dne 27.02.2014.
K ROZHODNUTÍ: Informace o návrhu rozpočtu na rok 2014.
PROJEDNÁNÍ: V
diskusi zopakoval p. J. Hladík připomínku, že v návrhu chybí položka na úpravu povrchu v ulici Pod Lipami - viz bod 3/15. Ing.
Hovorka zmínil zjištěný problém týkající se rekonstrukce chodníků v ul. Rašínova - viz bod 3/16.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří
Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

6.4 Plnění usnesení č. RM 285- 12126/14 - odměny neuvolněných členů RM a ZM
IDENTIFIKACE: Usnesením č. RM 285- 12126/14 RM uložila TAJ předložit informace související s postupy při stanovení
výše odměn pro neuvolněné členy RM a ZM. Na základě toho jsou nyní RM předloženy podklady k této problematice podrobnosti viz příloha č. RM 286 - 6/4.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se s předloženými podklady a stanovit případný
další postup.
PROJEDNÁNÍ: Radní se seznámili s předloženými podklady a po dlouhé diskusi vzali veškeré informace na
vědomí s tím, že případný návrh na úpravy bude vznesen na posledním jednání RM v tomto volebním období.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
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7.1 Zápis z 32. zasedání Koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in Europa" - 09.11.2013
v Neustadt an der Dosse (SRN)
IDENTIFIKACE: Pan Mgr. Václav Böhm (předseda partnerského výboru) a paní Věra Prokýšková (členka partnerského
výboru) se v termínu 08.11. - 10.11.2013 zúčastnili služební cesty do Neustadt an der Dosse. Dne 09.11.2013 se konalo
jednání koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in Europa", kterého se oba zástupci města Nové Město nad
Metují účastnili a nyní předkládají RM na vědomí zápis z tohoto jednání. Zápis z 32. zasedání Koordinačního výboru
pracovního společenství „Neustadt in Europa" - 09.11.2013 v Neustadt an der Dosse - viz příloha č. RM 286 - 7/1 (přeloženo
do ČJ).
K ROZHODNUTÍ: Projednat a vzít na vědomí zápis z 32. zasedání Koordinačního výboru pracovního
společenství „Neustadt in Europa" - 09.11.2013 v Neustadt an der Dosse (SRN).
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava
Malijovská, místostarostka - Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 286- 12162/14
RM bere na vědomí zápis z 32. zasedání Koordinačního výboru pracovního společenství „Neustadt in Europa" - 09.11.2013 v
Neustadt an der Dosse (SRN), ve znění přílohy č. RM 286 - 7/1.
RM 286 Bere na vědomí. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis OV Vrchoviny č. 3/2013 ze dne 17.12.2013
IDENTIFIKACE: Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny, konaného 17.12.2013 - viz příloha č. RM 286 - 7/2.
K
ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se se zápisem.
PROJEDNÁNÍ: Viz body v článku Rozvoj - 3/14, 3/20 - 3/22.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 286- 12163/14
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 3 ze dne 17.12.2013 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Směrnice pro provoz městského kamerového dohlížecího systému města Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: Směrnice pro provoz městského kamerového dohlížecího systému města Nové Město nad Metují.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit směrnici.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 286- 12164/14
RM schvaluje Směrnici pro provoz městského kamerového dohlížecího systému města Nové Město nad Metují ve znění
přílohy č. RM 286 - 7/3, která bude účinná ode dne 04.02.2014.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Dotace Ministerstva vnitra ČR - prevence kriminality
IDENTIFIKACE: OSP předkládá žádost o dotaci z dotačního programu MV ČR pro oblast prevence kriminality, a to na
realizaci výchovně-rekreačních pobytů pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením. Rozpočet projektu je 109.500 Kč,
povinná spoluúčast města je minimálně 10%. Formulář žádosti a formulář dílčího projektu je zatím rozpracován, termín
podání žádosti je do dne 15.02.2014.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu
Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality pro rok 2014 a zároveň pověřit starostu jejím podpisem.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 286- 12165/14,
(uložen úkol číslo 18287).
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality pro rok
2014 a zároveň pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 286 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 15.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 29 z 31

Tisk: 10.2.2014

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

Náměstí Republiky 6

RM 286 - 3.2.2014

V

7.5 Jmenování nového člena SPOZ - p. Pavel Linhart
IDENTIFIKACE: K zajištění přepravy imobilních občanů (jubilantů) do 1. patra budovy ZUŠ pomocí schodolezu navrhujeme
doplnit SPOZ o p. Pavla Linharta, který se bude obřadů účastnit a přepravu před i po obřadu zajišťovat.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit nového člena SPOZ p. Pavla Linharta.
ODŮVODNĚNÍ: Používání schodolezu bylo projednáno v
RM 274, která doporučilo tento postup ZM 94 vzít na vědomí, což se stalo. Pan Linhart schodolez obsluhuje běžně a jeho
služeb jsme využili v loňském roce při zkušebním provozu. Toto se osvědčilo, a jelikož se požadavky na schodolez znovu
vyskytují, doporučujeme p. Pavla Linharta jmenovat členem SPOZ, aby tato služba mohla být zajišťována odbornou obsluhou
i nadále.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 286- 12166/14
RM jmenuje nového člena SPOZ p. Pavla Linharta ode dne 01.02.2014. RM ukládá ST zajistit jeho písemné jmenování.
RM 286 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.2.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Schválení zahraniční služební cesty - Hilden
IDENTIFIKACE: Paní místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská předkládá RM ke schválení zahraniční služební cestu pro
sebe a paní Věru Prokýškovou do partnerského města Hilden. Služební cesta se uskuteční ve dnech 01.05. - 04.05.2014 za
účelem reprezentace města Nové Město nad Metují a doprovodu výtvarné umělkyně paní Evy Zámečníkové a tlumočení
během její vernisáže v Hildenu. Výstava Skulpturengarten H6 2014/2015 se pořádá v rámci partnerské spolupráce s
Hildenem. Tato cesta je zčásti hrazena městem Hilden (ubytování), ostatní náklady budou hrazeny v rámci cestovního
příkazu. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu na partnerské vztahy.
K ROZHODNUTÍ: Schválení zahraniční služební
cesty.
PROJEDNÁNÍ: MST - rýsuje se možnost, že bychom mohly do Hildenu letět. Paní Zámečníková by si letenku
hradila sama. MST a paní Prokýškové by se to hradilo z cestovních náhrad, ubytování by hradilo partnerské město Hilden.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Bronislava Malijovská, místostarostka - Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 286- 12167/14,
(uložen úkol číslo 18288).
RM souhlasí s účastí paní místostarostky Mgr. Bronislavy Malijovské a paní Věry Prokýškové na zahraniční služební cestě do
partnerského města Hilden (SRN) ve dnech 01.05. - 04.05.2014 za účelem reprezentace města Nové Město nad Metují a
doprovodu výtvarné umělkyně paní Evy Zámečníkové a tlumočení během její vernisáže v Hildenu.
RM 286 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 1.5.2014
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Mgr. Bronislava Malijovská
místostarostka
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 286:

17:07

Příští porada bude: RM 287, 10.2.2014, kancelář starosty od 17:00:00

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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