Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 372
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 372 (ve volebním období 66. zasedání) ze dne: 22.5.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 372 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Petr Reichl
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Renata Konvalinová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:10
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
Ředitel (První Novoměstská Teplárenská)
13:05
13:56
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:15
17:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:15
14:24
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
17:10
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:31
15:36
sportu)

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

referentka OSÚ

Částečná

13:46

13:51

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 372 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS
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Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 372
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 372 (ve volebním období 66. zasedání) ze dne: 22.5.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 372 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Petr Reichl
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Renata Konvalinová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:10
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
Ředitel (První Novoměstská Teplárenská)
13:05
13:56
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:15
17:10
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:15
14:24
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
17:10
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:31
15:36
sportu)
referentka OSÚ

13:46

13:51

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 372 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 371) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 371 ze dne 9.5.2017 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 372
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Splněno. Odborný posudek byl předložen do RM 371. Na RM 371 byl uložen úkol projednat s p.
P. z ul. Pod Výrovem. Schůzka se uskutečnila, a proto bude znovu předloženo do RM 372.
Obdrželi jsme kladné vyjádření od DI NA k navrženému dopravnímu značení. V případě
schválení dopravního řešení v RM budou navazovat další administrativní kroky směřující k
povolení dopravního značení, orientační doba pro povolení je cca 3 měsíce v případě
bezproblémového řízení. Bude ještě prověřeno u památkářů umístění dopravního značení Z9
"brána - rámová konstrukce" u bývalého mlýnu, protože je to v ochranném pásmu MPR a není to
běžně umísťované dopravní značení v NMnM.

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

RM 364- 15597/17

Věc : Rybník Hradiště - znalecký posudek pachtu

22 014 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu ročního pachtu rybníka Hradiště a následně
předložit RM návrh zveřejnění záměru města propachtovat rybník Hradiště vč. veškerého
příslušenství (např. břehů, přítoku, požeráku, zázemí, staveb apod.) nejvhodnější nabídce.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Dle sdělení znalce ze dne 12.05.2017 předala MO
ČRS málo podkladů a jsou velmi nejasné. Musel proto požádat další vlastníky rybníků ve zdejší oblasti
o podklady, aby měl vůbec nějaké porovnání. Předpokládá, že posudek dokončí cca do 30 dnů..
RM 365- 15665/17

Věc : Měřič rychlosti v ul. Nahořanská - podnět občana v rubrice dotazy a odpovědi

22 072 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.5.2017 Plnění:

RM ukládá ORM navrhnout, v případě vzniklých úspor v letošním roce, realizaci akce "Měřič
rychlosti v ulici Nahořanská" ke schválení do rozpočtu města ještě v roce 2017.
Jako nová investice pro rok 2017 bude navrženo do RM 372, následně bude předloženo ke
schválení do červnového ZM.

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

STIS
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RM 365- 15683/17

Věc : Žádost o pokácení stromu

22 090 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/542

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s pokácení stromu 1 ks smrku ztepilého, který se nachází na pozemku p. p. č. 2220
v k. ú. Nové Město nad Metují, a to z důvodu jeho nevhodného umístění. RM dále souhlasí s
adekvátní náhradní výsadbou v této lokalitě a ukládá TS tuto výsadbu provést.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15803/17

Věc : Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k. ú. Vrchoviny od KHK, SS KHK

22 177 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

Garant :

20.11.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 892/8 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 12 m²), p. p. č. 892/9 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 247 m²), p. p. č. 892/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 115 m2) a
p. p. č. 892/5 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 517 m2) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové
Město nad Metují, které byly odděleny z původních pozemků p. p. č. 892/1 a p. p. č. 892/5 dle
geometrického plánu č. 564-122/2016 (ze dne 14.11.2016, který byl zapsán do KN), z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Jedná se o pozemky
zastavěné cyklostezkou. Zastupitelstvo zároveň schvaluje ve smlouvě toto ujednání: „Dárce si
vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může
předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Královéhradecký kraj zatím darování pozemků
městu ani nezveřejnil na dobu 30 dní dle zákona o krajském zřízení..
RM 369- 15881/17

Věc : Osazení dvou pamětních desek Jaromíru Johnovi a Teodoru Böhmovi v areálu
Rajské zahrady

22 231 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
22.5.2017
Poslední kontrola:

16.5.2017 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

22.5.2017

RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit osazení pamětních desek Jaromíru Johnovi a
Teodoru Böhmovi v areálu Rajské zahrady.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15886/17

Věc : Nátěr fasády Domu hasičů

22 236 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN-574

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM (OSN) zařadit položku "Nátěr fasády Domu hasičů, č. p. 850" do zásobníku
investic.
Splněno.

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

STIS
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RM 369- 15888/17

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"

22 238 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie,
který se uskuteční v neděli dne 14.05.2017 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá
TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu dne 13.05.2017 do 9:00
hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 15.05.2017.
Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15889/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Jestřebí, Libchyně,
Mezilesí

22 239 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují, obcí Jestřebí, obcí Libchyně a obcí Mezilesí, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/3,
a pověřuje ST podpisem této dohody.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Zastupitelstva některých obcí doposud neschválila
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy..
RM 369- 15890/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Přibyslav, Sendraž

22 240 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, uzavřenou mezi městem
Nové Město nad Metují, obcí Přibyslav a obcí Sendraž, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/4, a
pověřuje ST podpisem této dohody.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Zastupitelstva některých obcí doposud neschválila
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy..
RM 369- 15891/17

Věc : Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Vršovka

22 241 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Krčín uzavřenou mezi městem Nové Město nad
Metují a obcí Vršovka, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/5, a pověřuje ST podpisem této dohody.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Zastupitelstva některých obcí doposud neschválila
dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy..

STIS
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RM 369- 15897/17

Věc : Vyřazení majetku

22 245 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.5.2017 Plnění:

15.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Na Františku
ve znění přílohy č. RM 369 - 6/4.
Splněno. Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15920/17

Věc : Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u Komerční banky, a.s.

22 258 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

15.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů, které má město
uzavřeny s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, a to Individuální
ceny za položky – Dodatek pro účet č. 19-927551/0100, Dodatek pro účet č. 107-927551/0100,
Dodatek pro účet č. 6015-927551/0100 a Dodatek pro účet č. 35-7646250297/0100 a dále
dodatky ke snížení poplatků – Dodatek pro účet č. 19-927551/0100 a Dodatek pro účty č. 357646250297/0100, č. 107-927551/0100 a č. 6015-927551/0100, ve znění příloh č. RM 370 - 6/1
a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno. Dodatky byly uzavřeny.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 370- 15921/17

Věc : Smlouva o debetní kartě s Komerční bankou, a.s.

22 259 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.5.2017 Plnění:

15.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o debetní kartě mezi městem Nové Město nad Metují a Komerční
bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, ve znění přílohy č. RM 370 - 6/2, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Smlouva byla uzavřena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15934/17

Věc : Výpůjčka částí pozemku - parkovací stání

22 265 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kr
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku
části pozemku p. p. č. 368/8 o celkové výměře cca 145 m2, druh pozemku ostatní plocha,
vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem vybudování
zpevněných parkovacích stání včetně příjezdu a zatravněných ploch v souladu s projektovou
dokumentací a na základě pravomocného stavebního povolení, jejich užívání a údržba včetně
zeleně, a to na dobu určitou, na 20 let s podmínkami, že podkladní vrstva pod parkovacími
stáními bude doplněna o vhodnou geotextilii zabraňující případnému průniku provozních kapalin
z automobilů do půdních vrstev, a že žadatel zajistí umístění dopravního značení na základě
příslušných povolení na své náklady.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 371- 15951/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka v
Novém Městě nad Metují“

22 281 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ACG-Real
s.r.o., se sídlem Radimova 622/38, 169 00 Praha 9, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/12. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15957/17

Věc : Stavba trafostanice na pozemku p. p. č. 645/66 k. ú. Krčín, ul. Příčná

22 286 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s PD stavby „IE-12-2006278 - Nové Město n.M., Krčín výměna TS NA_0485“a
pověřuje OMM k vydání vyjádření, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/19.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15958/17

Věc : Manželé H. - zřízení sjezdu na pozemku p. p. č. 676/1 v ul. Na Kopci, k. ú. Krčín

22 287 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s povolením zřízení nového dopravního připojení na p. p. č. 676/1 (ostatní
komunikace) pro plánovanou novostavbu RD manželů H. RM pověřuje ST k podpisu smlouvy o
právu provést stavbu a souhlasí s vyjádřením města jako vlastníka pozemku - vše ve znění
přílohy č. RM 371 - 3/20.
Splněno.

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

RM 371- 15959/17

Věc : Žádost o předběžný souhlas Nového Města nad Metují jako vlastníka pozemku k
trvalému umístění gravitační retenční jímky v p. p. č. 2069/14, k. ú. NMnM

22 288 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2017 Plnění:

RM souhlasí se záměrem trvalého umístění gravitační retenční jímky o rozměrech cca 1x1 m,
případně o průměru cca 1 m, s hloubkou cca 1,5 m na tlakové přečerpávání splaškové vody a
současně na umístění přívodního a odvodního přetlakového potrubí o průměru min. 80 mm v
nezámrzné hloubce v pozemku p. p. č. 2069/14 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Českých
bratří za podmínky, že žadatel Střední a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
1218, 549 01 Nové Město nad Metují, předloží zpracovanou projektovou dokumentaci a požádá
vlastníka, tj. město Nové Město nad Metují, o vyjádření k příslušnému stavebnímu řízení, které
bude stanovovat podmínky s umístěním stavby v pozemku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 371- 15962/17

Věc : Smlouva o dílo č. 102/2017

22 290 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/580

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 102/2017 na provedení zpevněné komunikace ze zámkové
dlažby u objektu č. p. 1424, MSSS Oáza, ul. T. G. Masaryka v hodnotě 63.162 Kč vč. DPH mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Elisa Tex s.r.o., Velký Třebešov 113,
552 03 Velký Třebešov, IČO: 05408105, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/2, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15963/17

Věc : Smlouva o dílo č. 103/2017

22 291 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/581

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 103/2017 na provedení zpevněné komunikace mlatového
chodníku u objektu MŠ Na Františku v hodnotě 86.394 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Čeremoš HK s.r.o., Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO:
25987160, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15964/17

Věc : Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání

22 292 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/582

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (prostor kanceláře) v objektu č. p.14,
ul. Komenského, podaná nájemcem p. Miroslavem Černým, V Aleji 1376, Nové Město nad
Metují, IČO: 14543184. RM dále ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu předmětného prostoru
pro podnikání, a to za standardních podmínek s určením minimální nabídkové ceny dle platné
cenové mapy, vč. přiměřené inzerce.
Splněno.

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

RM 371- 15966/17

Věc : VŘ - Rekonstrukce el. instalace ŠJ Komenského

22 294 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/584

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce el.
instalace ŠJ Komenského“, uchazeči EVT elektro s.r.o., Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČO:
27472621, za nabídkovou cenu 303.368 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 106/2017
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EVT elektro s.r.o., Václavická 1179,
547 01 Náchod, IČO: 27472621, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 371- 15967/17

Věc : VŘ - Přístřešek na kola u MSSS OÁZA

22 295 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Int: OSN/585

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Přístřešek na kola
MSSS OÁZA“, uchazeči Václav Daněk, Nábřežní 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257, za
nabídkovou cenu 227.847 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 41/2017 na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Václav Daněk, Nábřežní 195, 517 01 Solnice,
IČO: 41250257, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15976/17

Věc : Žádosti o souhlas s přijetím finančních darů - "ZUŠ B. Smetany"

22 297 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: Jkun
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, ve výši 700 Kč od MUDr. B. H. a daru ve
výši 3.000 Kč od paní M. B., na účast Novoměstské filharmonie na přehlídce v Budapešti a s
přijetím finančního daru ve výši 35.000 Kč od firmy LM Assistent, s.r.o., Dřevařská 906, 500 03
Hradec Králové, účelově určeného na podporu Novoměstské filharmonie.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15981/17

Věc : Žádost TS o souhlas na vysoutěžení a nákup mulčovacího zařízení za traktor

22 302 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

TS Technické služby,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
17.5.2017 Plnění:

22.5.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s využitím částky 316.000 Kč z § 3745, položky Dovybavení TS - (2 komunální
vozidla) na vysoutěžení a nákup mulčovacího zařízení za traktor.
TS berou na vědomí schválení využití finanční částky na nákup přídavného mulčovacího zařízení
za traktor.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15982/17

Věc : Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí z.s.

22 303 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.5.2017 Plnění:

22.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč společnosti Linka bezpečí z. s., Ústavní
95, Praha 8, jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost v sociální oblasti.
Splněno. Finanční dar byl poukázán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 371- 15984/17

Věc : Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016 - Novoměstský zpravodaj

22 305 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.5.2017 Plnění:

Garant :

22.5.2017

MST

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

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2016 - Grafické zpracování a tisk
Novoměstského zpravodaje, ve znění přílohy č. RM 371 - 7/2, a pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15985/17

Věc : Jmenování komise k zakázce Centrální nákup el. energie pro město Nové Město nad
Metují a město Nová Paka a další obce a organizace

22 306 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.5.2017 Plnění:

Garant :

22.5.2017

ST

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

RM jmenuje tyto členy a jejich náhradníky hodnotící komise pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek k zakázce "Centrální nákup el. energie pro město Nové Město nad Metují a
město Nová Paka a další obce a organizace, které uzavřely smlouvu o společném zadávání": p.
Petr Hable, Ing. Michal Beseda, MBA, Bc. Petr Tyč, Ing. Jiří Kunte, pí Renata Konvalinová,
náhradníci: Ing. Libor Pozděna, Ing. Dagmar Kavanová, Ing. Zdeněk Sucharda, p. Jiří Hladík,
Mgr. Lubomír Černý.
Splněno - komise jmenována a pozvána na jednání.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 371- 15986/17

Věc : Stížnost Ing. V. Z.

22 307 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
22.5.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
15.5.2017 Plnění:

Garant :

22.5.2017

TAJ

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

RM bere na vědomí stížnost Ing. V. Z. ze dne 24.04.2017 a sdělení, které bylo Ing. V. Z. k této
stížnosti odesláno, ve znění přílohy č. RM 371 - 7/4.
Splněno.

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

RM 371- 15968/17

Věc : VŘ - Oprava fasády BD č. p. 108, ul. Nádražní

22 310 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

24.4.2017

Int: OSN-573

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
22.5.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

15.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády BD č. p. 108, ul.
Nádražní" firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod - Staré Město, IČO:
28820266, za nabídkovou cenu 603.868,61 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01
Náchod - Staré Město, IČO: 28820266, ve znění přílohy č. RM 371 - 4/8, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

PNT - rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje

13:05

MST

2.1 PNT, s.r.o. - rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 2/1 - Flash Příloha: RM 372 - 2/1 - Flash

ZM zadalo úkol připravit pro červnové zasedání ZM návrh dalšího postupu v záležitosti PNT, s.r.o., je potřeba
prodiskutovat, jakou formu bude mít splnění tohoto úkolu a rozhodnout, kterou cestou se PNT, s.r.o., vydá. Je
zpracován Business plán společnosti pro roky 2017 - 2020 - vše viz přílohy č. RM 372 - 2/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Ing. Maur podrobně prezentoval zpracovaný návrh Business plán PNT 2017 - 2020. Ten byl zpracován ve spolupráci
s ředitelem PNT, s.r.o., a v součinnosti s Ing. P. Neumannem. Byly shrnuty předpoklady a východiska, byly řešeny
otázky cen apod. Radní se shodli, že pro prvotním seznámení se zastupitelů se všemi návrhy, bude vhodné
uspořádat pracovní seminář, kam bude tato problematika zařazena - viz bod 2/2.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 372- 15989/17,
(uložen úkol číslo 22311).
RM projednala rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje PNT, s.r.o., a doporučuje ZM ho vzít na vědomí.
RM 372 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pracovní seminář pro členy Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 372 - 2/2

Identifikace:
Viz předchozí bod 2/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:

Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Byl předběžně stanoven termín (tj. dne 05.06.2017 do 17:00 hodin) i program pracovního semináře pro členy ZM (1.
Územní plán Nového Města nad Metují a Regulační plán Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují, 2.
Řešení tranzitní dopravy, 3. Návrh nových investičních položek rozpočtu 2017, 4. První novoměstská teplárenská,
s.r.o. (dále jen "PNT") - návrh budoucího fungování společnosti). Po ukončení diskuse k tomuto bodu se konalo
zasedání Valné hromady společnosti PNT, s.r.o., (funkci valné hromady plní RM), která reagovala na projednávaný
Business plán a budoucí vývoj společnosti.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 372- 15990/17,
(uložen úkol číslo 22312).
RM ukládá ST svolat na pondělí, dne 05.06.2017, do budovy MěÚ, náměstí Republiky č. p. 6, od 17:00 hodin, pracovní
seminář pro členy ZM s tímto programem: 1. Územní plán Nového Města nad Metují a Regulační plán Městské památkové
rezervace Nové Město nad Metují, 2. Řešení tranzitní dopravy, 3. Návrh nových investičních položek rozpočtu 2017, 4. První
novoměstská teplárenská, s.r.o. (PNT) - návrh budoucího fungování společnosti.
RM 372 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 372 - 22.5.2017

Nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017

15:30

MST

3.1 Nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 3/1 - Flash Příloha: RM 372 - 3/1 - Flash

Po schválení rozpočtu na rok 2017 byly v průběhu 1. pololetí navrhovány některé nové investiční akce, které v
rozpočtu nebyly a v případě schválení by mohly být realizovány ještě v tomto roce. Po dobrém výsledku některých
soutěží o realizaci schválených investic a dále na základě příznivého výsledku vývoje rozpočtu města, by bylo možné
některé nově navrhované investice ještě schválit. O tom musí rozhodovat ZM a poslední smysluplný termín k
takovému rozhodnutí je jeho červnové zasedání. V RM je třeba projednat strategii a koncepci přístupu k navrženým
akcím. Podklady a podrobnosti viz přílohy č. RM 372 - 3/1.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Podrobný komentář k tomuto bodu podal radním MST. Proběhla diskuse přítomných o prioritách, kam by mohly volné
finanční zdroje směřovat. Radní se shodli, že další diskuse proběhne ještě na příští RM 373 a dále i na semináři
zastupitelů, dne 5.6.2017. O konkrétních akcích pro tento rok by pak rozhodlo ZM, které je plánováno na 15. června
2017.
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Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 372 - 22.5.2017

Různé

14:15

TAJ

4.1 Souhlas s přenecháním předmětu pachtu - CRPG - u Penny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/1 - Flash Příloha: RM 372 - 4/1 - Flash

Investor stavby „Nákupní park Nové Město nad Metují“, Czech Retail Project Gamma k. s., požádal v rámci doplnění a
úpravy projektové dokumentace k územnímu řízení: Nákupní park Nové Město nad Metují, o výpůjčku části p. p. č.
589/2 o výměře cca 1043 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují pro staveništní komunikaci po dobu výstavby na cca 4
měsíce. Část uvedeného pozemku o výměře 1080 m2 je v současné době propachtována k zemědělským účelům,
část pozemku o výměře 37 m2 má žadatel ve výpůjčce za účelem výstavby spojovacího chodníku. Investor dále na
vypůjčené části p. p. č. 589/1 dle PD plánuje zřízení staveniště (stavební buňky, WC, deponie), vzhledem k tomu, že
neuvedl bližší podrobnosti, byl požádán o doplnění rozsahu a doby užívání. Přílohy č. RM 372 - 4/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s přenecháním propachtované věci (části pozemku p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2) k požadovanému
účelu.
Odůvodnění:
Část pozemku je propachtována p. Pavlu Hejzlarovi jako louka. Investor uvedl dobu užívání cca 4 měsíce. Vzhledem
k tomu, že se jedná o krátkodobé užívání, jeví se nejvhodnějším řešením, aby město souhlasilo s přenecháním
propachtované věci k užívání třetí osobě v souladu s čl. III, odst. 5 smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne
30.12.2016. Pachtýř byl s požadavkem investora seznámen a souhlasí za splnění určitých podmínek - viz příloha č.
RM 372 - 4/1. Z předloženého doplnění dále vyplývá, že na vypůjčené části pozemku p. p. č. 589/1 investor navrhuje
zřídit staveniště (deponie, stavební buňky, WC). ORM za město podá stanovisko v rámci vedeného územního řízení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing: Maura a paní Petruželkové odpověděla vedoucí OMP. Poté odsouhlaseno. ST - stavba by stejně
nemohla být obsluhována z jednoho sjezdu. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Vše ale bude
zajištěno smlouvou a bude to pečlivě monitorováno ze strany OMM.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 372- 15991/17,
(uložen úkol číslo 22313).
RM souhlasí s přenecháním propachtované věci, a to části pozemku p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, za účelem užívání jako staveništní komunikace na dobu 4 měsíců ode dne vydání územního rozhodnutí, za těchto
podmínek: staveništní komunikace bude zhotovena z takových materiálů, po jejichž odstranění bude možné pozemek
opětovně a bezproblémově užívat k zemědělským účelům (louka), pozemek bude po ukončení užívání uveden do původního
stavu v souladu s předávacím protokolem, stávající pachtýř bude s přenecháním propachtované věci souhlasit, žadatel zajistí
zřízení věcného břemene služebnost cesty (právo jezdit) přes služebné pozemky p. p. č. 592/1, 594/2, 590/1, 591/1 a 594/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují jakýmikoliv vozidly pro vlastníka pozemků p. p. č. 589/1 a 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM dále souhlasí s umístěním zařízení staveniště na vypůjčené části p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují po dobu
výstavby nákupního parku za podmínky, že vypůjčitel uvede pozemek, včetně sjezdu z komunikace, po ukončení užívání do
původního stavu (vyklidit, zarovnat, zatravnit) a že zařízení staveniště nebude přesahovat mimo vypůjčenou plochu.
RM 372 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.2 Žádost o povolení akce - "Farní den"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/2 - Flash Příloha: RM 372 - 4/2 - Flash

Římskokatolická farnost žádá RM o souhlas s pořádáním "Farního dne" - společenského setkání farníků spojeného s
dobročinným bazarem. "Farní den" se uskuteční v neděli 11.06.2017 od 10:00 do 16:00 hodin na Husově náměstí
mezi farní zahradou a kostelem. Římskokatolická farnost dále žádá na tuto akci o zapůjčení 4 ks nízkého pódia pro
hudební vystoupení.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pořádáním "Farního dne" a bezplatným záborem veřejného prostranství.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím s osvobozením od místního poplatku.
Vyjádření OMM: Souhlasíme s pořádáním akce.
Vyjádření TS: Souhlasíme s dovozem a odvozem nízkého pódia.
Vyjádření MP: MP nemá k této akci námitek.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 372- 15992/17,
(uložen úkol číslo 22314).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním "Farního dne" na Husově náměstí mezi farní
zahradou a kostelem v neděli 11.06.2017 od 10:00 do 16:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek
pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem
předány žadateli. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 4 ks nízkého pódia v majetku města. RM ukládá TS zajistit
dovoz a odvoz 4 ks nízké pódia a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně
odpovídá hlavní pořadatel, tj. Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují.
RM 372 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Centrum prevence Mandl - smlouvy o výpůjčce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/3 - Flash Příloha: RM 372 - 4/3 - Flash

Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení vzorové smlouvy o výpůjčce, dle
kterých budou uzavírány smlouvy týkající se výpůjček prostoru Centra prevence Mand a movitých věcí. Zároveň je
navrhováno svěřit v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání těchto smluv Odboru sociálních
věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen "OSV") a pověřit tímto vedoucí Oddělení sociální prevence
OSV paní Dagmar Dvořáčkovou. V této souvislosti je třeba zrušit usnesení č. RM 186-7609/10, kterým byla k
uzavírání smluv o výpůjčce prostor zařízení a majetku Centra prevence Mandl pověřena vedoucí paní Mgr. Lenka
Kulichová
K rozhodnutí:
Schválit vzorové smlouvy o výpůjčce na prostory a movité věci Centra prevence Mandl + svěřit rozhodování o
uzavírání těchto smluv OSV a jejich podepisováním pověřit vedoucí OSP Dagmar Dvořáčkovou + zrušit usnesení č.
RM 186-7609/10, kterým byla k uzavírání smluv o výpůjčce prostor zařízení a majetku Centra prevence Mandl
pověřena jeho vedoucí paní Mgr. Lenka Kulichová.
Odůvodnění:
Dosud byla pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce svěřena vedoucí Centra prevence Mandl. To ale
zákon o obcích nepřipouští, rozhodování o tzv. nevyhrazených pravomocech RM může být dle § 102 odst. 3 zákona o
obcích zcela nebo zčásti svěřeno OÚ nebo ST.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 372- 15993/17
RM schvaluje vzorové smlouvy o výpůjčce na prostory a movité věci Centra prevence Mandl, které budou uzavírány pro účely
spolupráce s jinými neziskovými a spolupracujícími institucemi, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/3. RM v souladu s § 102 odst.
3 zákona o obcích svěřuje Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen "OSV") pravomoc
rozhodovat o uzavírání těchto smluv o výpůjčce a pověřuje vedoucí Oddělení sociální prevence OSV paní Dagmar
Dvořáčkovou jejich podepisováním. RM ruší usnesení č. RM č. RM 186-7609/10, kterým byla k uzavírání smluv o výpůjčce
prostor zařízení a majetku Centra prevence Mandl pověřena jeho vedoucí paní Mgr. Lenka Kulichová.
RM 372 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSP, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.4 Závěrečný účet 2016
Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/4 - Flash Příloha: RM 372 - 4/4 - Flash

Identifikace:

Byl proveden povinný audit a je třeba projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2016. Závěrečný účet bude
projednán Finančním výborem ZM.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení závěrečného účtu.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o ročním hospodaření
obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o přezkoumání hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 11 503,97 tis. Kč. Přebytek bude použit jako
zdroj financování rozpočtu v roce 2017. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám,
které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu. Zpráva o výsledcích přezkoumání
hospodaření města za rok 2016 konstatuje, že při přezkoumání hospodaření územního celku města Nové Město nad
Metují za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 372- 15994/17,
(uložen úkol číslo 22315).
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2016, a to bez výhrad.
RM 372 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost SDH o finanční podporu na oslavy 145. výročí založení dobrovolných hasičů v Novém Městě
nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/5 - Flash Příloha: RM 372 - 4/5 - Flash

SDH Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí finanční podpory na oslavy 145. výročí založení dobrovolných hasičů v
Novém Městě nad Metují ve výši 50 tis. Kč. Předběžná rozpočtová částka činí 150 tis. Kč a termín je ve dnech 02. 04.06. 2017. Podrobnosti viz příloha č. RM 372 - 4/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit poskytnutí daru nebo dotace.
Odůvodnění:
OF: V kompetenci RM je poskytnutí dotace do 50 tis. Kč. V případě schválení musí být schváleno i příslušné RO. Dle
platných zásad pro poskytování dotací nelze z dotace hradit náklady (výdaje) na pohoštění, stravu a dary. Podmínkou
pro poskytnutí dotace je doplnění žádosti o údaje dle § 10a zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění. Na oslavy výročí založení dobrovolných hasičů byly v minulosti poskytnuty dotace ve výši
15 tis. Kč (rok 2007) a 30 tis. Kč (rok 2012). Vzhledem k tomu, že řádný termín pro podávání žádostí o poskytnutí
dotace je do 28.02., pouze v mimořádných případech do 31.08. a částka na dotace a dary města je téměř vyčerpána
(nevyužita částka 3 tis. Kč), poskytnutí dotace nedoporučuji.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním ST. Radní v diskusi konstatovali, že SDH ví dostatečně dlouho o tom, že chtějí realizovat
oslavy a je proto s podivem, že si standardně nepodali žádost o dotaci z grantů města v daném termínu a daným
způsobem. Zároveň z předloženého programu oslav vyplývá, že nejde o akci pro veřejnost, ale pouze pro okruh
zvaných osob. Po delší diskusi bylo hlasováno a odsouhlaseno poskytnutí částky ve výši 16.000 Kč - hlasováno - 4
pro, 3 proti, 0 se zdrželi.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 372- 15995/17,
(uložen úkol číslo 22316).
RM schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Nové Město nad Metují ve výši 16 tis. Kč. RM schvaluje rozpočtové opatření navýšení § 5512 - požární ochrana - položka Dotace SDH NM - 145. výročí založení ve výši 16 tis. Kč. Částka bude pokryta
přesunem z § 2219 - položka Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace, která nebude v letošním roce
realizována. RM pověřuje ST podpisem smlouvy dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne
05.11.2015.
RM 372 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.5.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 3, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.6 Dopravní značení v ul. Pod Výrovem (Přesun z RM 371 - 3/15)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/6 - Flash Příloha: RM 372 - 4/6 - Flash

RM usnesením č. RM 303-12826/14 souhlasila s provedením svislého dopravního značení č. B4 „Zákaz vjezdu
nákladních automobilů“ v ul. Pod Výrovem, ke kterému se objevila nespokojená zástupkyně společnosti REC.ing.
spol. s.r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, pí A. Němcové, která nesouhlasila s jeho provedením.
Z tohoto důvodu RM 330 projednávala možnost doplnění dodatkové tabulky č. E13 „6,5 t“, se kterou nesouhlasila a
usnesením č. RM 330-13969/15 uložila OMM zajistit zpracování dopravně-bezpečnostního posudku. Posudek pro
město zpracovával Ing. Miloš Málek. Z odborného posudku vyplývá, že ulici mohou používat vozidla o hmotnosti do 6
t, musí však být výškově omezena. Na tomto základě se uskutečnilo místní šetření za účasti zástupce DI Náchod,
jehož výsledkem je návrh dopravního značení pro ul. Pod Výrovem. Navrhované dopravní značení se nachází v
Městské památkové rezervaci a mimo jiné obsahuje tzv. bránu, která má limitovat výškové a šířkové rozměry. Brána
by musela být projekčně navržena, odhadované náklady na ní činí cca 50 tis. Kč vč. DPH, na zbylé dopravní značení
cca 40 tis. Kč vč. DPH. Na RM 371 bylo rozhodnuto o tom, že návrh bude prodiskutován se zástupcem Podskaláků.
Dne 11.05.2017 byl návrh představen p. B. P. Město následně obdrželo dne 16.05.2017 stanovisko Spolku
Podskaláků, z. s., - vše viz příloha č. RM 372 - 4/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením svislého dopravního značení dle přiloženého návrhu. Ne/souhlasit s pověřením OMM k
získání potřebných souhlasů. Ne/pověřit OMM k objednání svislého dopravního značení pro ul. Pod Výrovem.
Projednat dopravní omezení z pohledu tonáže při vjezdu do ulice a umístění brány.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Návrh dopravního značení byl zástupcem ORM osobně konzultován na PČR DI Náchod. Dle jejich
zástupce by měl být návrh v pořádku. V současnosti čekáme na jeho vyjádření, jakmile jej obdržíme, zažádáme k jeho
povolení ŘSD ČR, které musí vydat souhlas k provedeným úpravám na silnici I/14, ul. Českých bratří. V případě
kladného vyjádření zástupce PČR DI Náchod by v jejich souhlasu neměl být problém.
Vyjádření DI PČR Náchod: Dne 11.05.2017 vydal zástupce DI PČR Náchod souhlasné stanovisko k navrhované
místní úpravě provozu na pozemních komunikacích.
Vyjádření památkářů: Na základě předběžné informace o daném záměru nepředpokládáme, že bychom udělili kladné
stanovisko k umístění brány.
Vyjádření Spolku Podskaláků, z. s. - viz příloha č. RM 372 - 4/6.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Krátké shrnutí a informace z jednání s p. B. P. (starostou Spolku Podskaláků, z. s.) podal radním vedoucí OMM, Ing.
Libor Pozděna. Radní se shodli, že současný stav umožňuje projíždění vozidel max. do 3,5 tuny. ST doporučil do
usnesení doplnit přímo, že se jedná o vozidla do 3,5 t. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 372- 15996/17,
(uložen úkol číslo 22317).
RM souhlasí s předloženým návrhem úpravy a doplnění svislého dopravního značení s omezujícím údajem o okamžité
hmotnosti vozidla do 3,5 t v ul. Pod Výrovem, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/6, a pověřuje OMM k novému projednání na
PČR DI Náchod a k získání potřebných souhlasů pro jeho objednání a realizaci.
RM 372 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.7 Žádost "Milosrdných bratří" o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních hodin + ošetření
dřevěných prvků věže (Přesun z RM 371 - 6/7)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/7 - Flash Příloha: RM 372 - 4/7 - Flash

Br. Martin Richard Macek, provinční delegát, jménem Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří zaslal žádost o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních hodin. Tuto žádost
projednávala RM 371 s tím, že pověřila ST jednáním se zástupcem řádu, aby vysvětlil, že město na veřejně viditelné
hodiny příspěvky neposkytuje. Na základě jednání je do RM předložena nová žádost o finanční příspěvek ve výši 57
tis. Kč, která souvisí s opravami věže, konkrétně na opravu a ošetření dřevěných prvků klášterní věže (jedná se
zejména o dřevěné žaluzie věžních oken). Na opravu těchto částí nelze využít dotaci od kraje. Podrobnosti viz žádost
ze dne 12.05.2017 v příloze č. RM 372 - 4/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost "Milosrdných bratří" + ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z rezervy na dary a dotace města nebyla dočerpána částka 3 tis. Kč. V případě schválení bude muset
být schváleno poskytnutí dotace i příslušné RO. Vzhledem k požadované částce, která je vyšší než 50 tis. Kč, by RM
přijímala usnesení, kterým by doporučovala ZM schválit poskytnutí dotace a dále by doporučovala schválit RO. V
případě dokončení opravy věže klášterního kostela bude ukončena kompletní rekonstrukce fasád na kostele a ten se
tak opět stane důstojnou dominantou v ul. Komenského.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o jednání se žadateli. Po diskusi bylo schváleno poskytnout žadatelům částku ve výši 28.000 Kč.
Zároveň bylo domluveno, že tato částka bude ještě potvrzena souhlasem ZM, protože se jedná o dotaci udělenou
mimo standardní dotace a granty.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 372- 15997/17,
(uložen úkol číslo 22318).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných
bratří, Brno ve výši 28.000 Kč, nejvýše však 50 % prokázaných výdajů, a to na opravu věže klášterního kostela, konkrétně na
opravu a ošetření dřevěných prvků klášterní věže. RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na opravu věže
klášterního kostela ve výši 28 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem v rámci § 3222 - kulturní památky - z položky
program regenerace - příspěvky na obnovu památek, která nebude dočerpána.
RM 372 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.8 Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/8 - Flash Příloha: RM 372 - 4/8 - Flash

V rozpočtu města na rok 2017 je naplánována stavební úprava chodníků v ul. Johnova, po obou stranách od
kruhového objezdu po ul. Československé armády. Město nechalo na chodník vypracovat projektovou dokumentaci.
Během jejího zpracovávání byl řešen problém týkající se likvidace dešťových vod. Někteří obyvatelé žijící v řadových
domech vypouští dešťové vody potrubím vedeným skrz chodníkové těleso na přilehlou místní pozemní komunikaci.
Dle současné platné legislativy je toto řešení v rozporu se zákonem, proto byl občanům odeslán dopis požadující, aby
si zajistili likvidaci dešťových vod na svých pozemcích. Po odeslání dopisu přišli postupně na ORM téměř všichni
občané této ulice, aby vznesli své námitky. V současnosti je na tento chodník zažádáno o stavební povolení na OVRR.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s řešením stavebních úprav chodníku v ul. Johnova pouze jako s opravou s tím, že odvedení dešťových
vod od přilehlých domů bude řešeno stávajícím způsobem.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: ORM navrhuje stažení podané žádosti o stavební povolení, neboť se domnívá, že by stavební řízení
z důvodu problémového řešení likvidace dešťových vod nedopadlo kladně. V případě, že chodník bude pouze
„opraven“, bude odvedení dešťových vod ponecháno jako stávající.
Vyjádření OVRR: V případě, že město nenavrhne vhodný způsob řešení likvidace dešťových vod, nevydáme stavební
povolení. Jako způsob řešení této situace navrhujeme stažení podané žádosti o stavební povolení a řešení
rekonstrukce tohoto chodníku formou „opravy“, která nevyžaduje žádné povolení ani ohlášení v případě, že bude
dodržen zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ORM - byla vysvětlena problematika stávajícího zaústění některých okapových svodů u nemovitostí v této ulici. Z
uvedených důvodů bude tedy v souvislosti s akcí ČEZ(u), která zde proběhne, realizována oprava chodníků, nikoliv
akce se stavebním povolením.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 372- 15998/17
RM souhlasí s řešením stavebních úprav chodníku v ul. Johnova pouze jako s opravou s tím, že odvedení dešťových vod od
přilehlých domů bude řešeno stávajícím způsobem.
RM 372 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 VŘ - Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/9 - Flash Příloha: RM 372 - 4/9 - Flash

Dne 15.05.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
akci „Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit SOD č. 130/2017 a ne/pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V RM 371 bylo řešeno posílení rozpočtu OSN z investičního fondu MŠ.
RM 371-15979/17: "Na základě požadavku vedení MŠ Rašínova, došlo k přehodnocení akce: „Oprava šaten a WC MŠ Rašínova“. V původním zadání se kalkulovalo pouze s výměnou šatních dělících příček pomocí sádrokartonových
desek a částečnou úpravou WC v přízemí hlavní budovy školy. Uvažované náklady, dle plánu oprav na rok 2017,
činily 58.000 Kč, vč. DPH. Převedení finančních prostředků souvisí s požadovanou, komplexní rekonstrukcí šaten, s
dělícími příčkami z desek pórobetonových, opravu truhlářských prvků, výměnu podlahové krytiny, nátěry, malby a
drobné elektroinstalační práce. Dále pak jde o celkovou rekonstrukci WC, včetně výměny zařizovacích předmětů.
Předpokládané finanční náklady, na tento rozsah prací, odhadujeme na 170.000 Kč, bez DPH". Smlouva o dílo je
připravena dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 372- 15999/17,
(uložen úkol číslo 22319).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova“, uchazeči INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466,
547 01 Náchod, IČO: 25958984, za nabídkovou cenu 193.838,40 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 130/2017 na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, IČO: 25958984, ve
znění přílohy č. RM 372 - 4/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 372 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.10 Smlouva o dílo č. 61/2017 (PŘESUNUTO do RM 373)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/10 - Flash Příloha: RM 372 - 4/10 - Flash

Smlouva o dílo č. 61/2017 na provedení zabezpečení hlavního vstupu mateřské školy Na Františku, kombinací dvou
identifikačních prvků, otisku prstu (šablony, která po zpracování matematickými operacemi není volně čitelná a nelze
zpětně rekonstruovat v otisk) a čipu. Smlouva o dílo v hodnotě 92.386 Kč vč. DPH uzavřená mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou COMFIS s.r.o., Hradišťská 857, Buchlovice 687 08, IČO: 26940116.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 61/2017.
Odůvodnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu do 100 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení se uskutečnilo dle
Pravidel pro zakázky na OSN. OSN předkládá ke schválení SOD na provedení realizace. Jedná se o plánovanou
položku Plánu oprav na kterou je plánováno 150 tis. Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možnostech ochrany před vniknutím cizích osob do MŠ a příp. u dalších školských zařízeních.
Navrhované řešení v MŠ se zdá některým radním nákladné a přehnané. Je třeba zjistit, jak toto mají nebo budou mít
zajištěno u ostatních škol a školek a pak rozhodnout o tomto návrhu. Potřebné informace zajistí OMM (OSN).

4.11 Veřejná zakázka nákup osobního automobilu
Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/11 Příloha: RM 372 - 4/11

Identifikace:

Termín pro podání nabídek je dne 22.05.2017, protokol byl předložen přímo do jednání RM. Šlo o nákup nového
referentského vozidla a prodej jednoho starého vozidla.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky, ne/schválit kupní smlouvy a ne/pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 372- 16000/17,
(uložen úkol číslo 22320).
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky firmu OlfinCar, s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, IČO: 609133312,
za nabídkovou cenu 301.900 Kč vč. DPH za dodání nového vozidla Škoda Rapid Spaceback, a za nabídkovou cenu ve výši
80.000 Kč za odkup vozidla Škoda Octavia Combi, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/11, a pověřuje ST podpisem obou smluv.
RM 372 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.12 Darovací smlouva - Matice česká
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/12 - Flash Příloha: RM 372 - 4/12 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení návrh darovací smlouvy, kterou Národní muzeum - Matice česká daruje městu
Nové Město nad Metují pamětní desku Jaromíra Johna.
K rozhodnutí:
Schválit darovací smlouvu.
Odůvodnění:
Návrh darovací smlouvy byl konzultován s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 372- 16001/17
RM schvaluje darovací smlouvu, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/12, kterou dárce Národní muzeum - Matice česká daruje
městu Nové Město nad Metují věcný dar v hodnotě 5 tis. Kč - pamětní desku spisovatele Jaromíra Johna.
RM 372 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.13 Přesun a očištění busty Aloise Jiráska - Jiráskovy sady
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/13 - Flash Příloha: RM 372 - 4/13 - Flash

Na základě usnesení Komise regenerační č. 3/2017 ohledně posunu repliky busty Aloise Jiráska na jiné vhodné místo
v Jiráskových sadech, které nebude ovlivňováno kořenovým systémem, a na základě projednání k tomuto budu, bylo
zadáno zpracování cenové nabídky na očištění a opravu stávající busty Aloise Jiráska v Jiráskových sadech.
Současně se zpracováním nabídky byl řešen podnět přesunu busty v rámci parku, protože důvodem znečištění je
právě její nevhodné umístění pod vysokým stromem (znečištění smolou a ptačím trusem). Bez přesunu bude nadále
docházet ke znečištění. Přesun je řešen i z důvodu poškozování podstavce kořenovým systémem stromu. V
současné době jsou zpracovány 2 návrhy na umístění v rámci parku a 1 cenová nabídka na očištění a přesun. Z
důvodu postupné degradace stávajícího odlitku je zpracován i cenový návrh na zhotovení nové kopie busty z
epoxidové pryskyřice v imitaci bronzového odlitku, která bude více kopírovat materiálem originál.
Cenová nabídka na přesun vč. očištění (tj. varianta č. 1) = 45.000 Kč (37.000 Kč přesun busty + 8.000 Kč očištění).
Cenová nabídka na přesun vč. výroby nové busty (tj. varianta č. 2) = 65.000 Kč (37.000 Kč přesun busty + 28.000 Kč
zhotovení nové busty z epoxidové pryskyřice v imitaci bronzového odlitku).
Pro realizaci přesunu busty navrhujeme ke schválení rozpočtové opatření (dále jen "RO"):
Pro variantu č. 1 - přesun vč. očištění stávající busty bude nutné schválit RO přesun částky 45 tis. Kč z org. 122
Program regenerace - příspěvky na obnovu na org. 1742 Místní památky.
Pro variantu č. 2 - přesun vč. zhotovení nové repliky busty bude nutné schválit RO přesun částky 65 tis. Kč z org. 122
Program regenerace - příspěvky na obnovu na org. 1742 Místní památky.
Dále předkládáme ke schválení 2 varianty nového umístění busty:
Varianta „A“ - posun o cca 6 m do volného prostoru, dle návrhu v příloze č. RM 372 - 4/13.
Varianta „B“ - posun cca o 12,5 m v rámci parku směrem ke hlavnímu vstupu u tenisového kurtu, dle návrhu v příloze
č. RM 372 - 4/13.
K rozhodnutí:
Ne/schválit přesun a očištění busty Aloise Jiráska ve variantě č. 1 nebo ve variantě č. 2, ne/schválit umístění
památníku dle varianty „A“ nebo varianty „B“, ne/schválit RO pro variantu č. 1 nebo pro variantu č. 2.
Odůvodnění:
Vyjádření ARCH k očištění busty: Doporučuji zhotovení nového odlitku z epoxidové pryskyřice v imitaci bronz z
důvodu, že nová plastika bude působit dojmem originálu a vyniknou tak veškeré sochařské detaily busty, které v
současné době výdusek z umělého kamene postrádá.
Vyjádření ARCH k umístění: V případě umístění u vstupu (varianta „B“) bude potřeba vyřešit zkulturnění - úpravy cesty
podél tenisového kurtu tak, aby vznikla plnohodnotná cesta.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní hlasovali o variantách "A" a "B" - hlasováno - "A" - 4 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Přesun busty ve variantě "A" a
vyčištění - hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
K Čl. 4. 13 USNESENÍ č. RM 372- 16002/17,
(uložen úkol číslo 22321).
RM schvaluje přesun busty Aloise Jiráska v Jiráskových sadech, dle varianty č. 1 - přesun vč. očištění stávající busty a
schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 45 tis. Kč z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (org.
122) na § 3326 - Místní památky. RM schvaluje umístění busty Aloise Jiráska v Jiráskových sadech dle varianty „A“, tj. posun
o 6 m.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.14 Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 875/2 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/14 - Flash Příloha: RM 372 - 4/14 - Flash

Dne 16.05.2017 jsme obdrželi žádost p. Ing. M. S. o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS") pro
stavbu vodovodní přípojky na pozemku p. p. č. 875/2 v k. ú. Vrchoviny, který je ve vlastnictví města, ke stavbě
rodinného domu v k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 216, mezi městem Nové Město nad Metují a manželi P. a K. S. Umístění
přípojky je patrné z předložené situace stavby. Přípojka bude pod asfaltovou komunikací prováděna protlakem se
startovacími jámami umístěnými v zeleném pásu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku p. p. č 875/2 v k. ú. Vrchoviny ke stavbě
„Stavba rodinného domu v k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 216".
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh SOPPS byl odsouhlasena odbornými útvary. Do SOPPS byly zapracovány
podmínky ORM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 4. 14 USNESENÍ č. RM 372- 16003/17,
(uložen úkol číslo 22322).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku p. p. č. 875/2 v k. ú. Vrchoviny ke stavbě
„Stavba rodinného domu v k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 216“ mezi městem Nové Město nad Metují a manželi P. a K. S., ve znění
přílohy č. RM 372 - 4/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 372 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.15 Žádost pí A. T., DiS., o zapůjčení stánku na trhy z majetku města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 372 - 4/15 Příloha: RM 372 - 4/15

Identifikace:

Paní A. T., DiS., žádá RM o zapůjčení stánku na trhy z majetku města Nové Město nad Metují na trhy barokního
jarmarku, který se koná při akci Baroko naoko dne 17.06.2017 v Kuksu. Podrobnosti viz příloha č. RM 372 - 4/15.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit se zapůjčením prodejního stránku.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Prodejní stánek je na tento termín volný. Pokud RM schválí zapůjčení, požaduji, aby si žadatelka
zajistila dopravu a naložení svépomocí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní shodli, že pro takovéto účely nebudou stánky (pódium apod.) zapůjčovány - toto bude dopracováno
do "Pravidel", která má město již zpracována a schválena.
K Čl. 4. 15 USNESENÍ č. RM 372- 16004/17,
(uložen úkol číslo 22323).
RM nesouhlasí s bezplatným zapůjčením 1 ks prodejního stánku pro pí A. T., DiS., za účelem jeho využití na akci Baroko
naoko dne 17.06.2017 v Kuksu.
RM 372 Nesouhlasí.

STIS

Stránka 22 z 24

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 16.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.16 Podněty Ing. Prouzy - vjezd do areálu firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.
Identifikace:
Ing. Prouza obdržel podnět od občana, který poukazuje na problémy s vjezdem do areálu firmy ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s., konkrétně se to týká víkendů, kdy je zavřená vjezdová brána, která nemá dálkové ovládání, takže řidič
autobusu, který vjíždí, musí zastavit s autobusem v přilehlém jízdním pruhu a jít manuálně, pomocí čipu, spustit
mechanismus otvírání brány. To způsobí zablokování provozu a tedy ohrožování bezpečnosti provozu a zvyšování
hluku a výfukových exhalací.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - bylo by proto dobré kontaktovat a upozornit na tento problém fy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. a
vyzvat ji k případnému řešení.
K Čl. 4. 16 USNESENÍ č. RM 372- 16005/17,
(uložen úkol číslo 22324).
RM, na základě podnětu občanů, ukládá ST kontaktovat zástupce firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., a to ve věci
víkendových problémů s vjezdem do areálu firmy zde ve městě, které spočívají v zastavování autobusů před branou, čímž
dochází k omezování provozu v jednom pruhu komunikace v ul. Náchodská, snižování bezpečnosti a zvyšování hlukových i
výfukových exhalací zde.
RM 372 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.17 Podněty Ing. Prouzy - čištění soch a dalšího mobiliáře v MPR
Identifikace:
Ing. Prouza poukázal na potřebnost zajistit včasné a opakované čištění soch a dalšího památkového mobiliáře v MPR.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - upozornil, že např. socha Jana Černčického či stěny studny na Husově náměstí jsou porostlé lišejníky
(jsou dozelena), a proto by bylo dobré zajistit jejich občasné čištění. MST přislíbil, že se tím OMM bude zabývat.

4.18 Ing. Neumann - parkovací místa v ul. Sokolská
Identifikace:
Ing. Petr Neumann - obrátil se na něj p. M., který je vlastníkem sousedního pozemku k městským pozemkům, na
kterých město vydalo souhlas k vybudování parkovacích míst.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann - p. M. je přesvědčen, že ho stavební úřad opomenul jako účastníka řízení. Vyslovil dále obavu, že to,
jak mají být parkovací místa vybudována, není v souladu s PD. Učiní v tomto smyslu písemné podání na RM. TAJ jakmile podání dorazí, bude se tím zabývat OMM a OVRR, návrh odpovědi pak bude předložen RM na vědomí.

STIS

Stránka 23 z 24

Tisk: 25.5.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 372 - 22.5.2017

4.19 Podnět radní pí Petruželkové ve věci parkování na Husově náměstí
Identifikace:
Paní Petruželková poukázala na parkování vozidel na Husově náměstí o víkendu. Auta tam stála mimo vyhrazená
parkovací stání.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - aby tomuto nešvaru bylo zamezeno, je třeba, aby se o víkendech MP více zaměřila na tuto
problematiku a kontrolovala neukázněné řidiče. ST si podnět poznamenal a MP upozorní.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 372:

17:10

Příští porada bude: RM 373, 5.6.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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