Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 396
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 396 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 21.5.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 396 :
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 Miluše Šulcová
11 Pavel Horvat
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka
14

David Rek DiS.

Hosté:
1
Zdeněk Kábrt

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:32
místostarosta (Město)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:17
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:32
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:21
14:35
majetkoprávní)
člen (Komise bytová)
14:23
14:35
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:38
15:08
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:09
16:26
sportu)
vedoucí odboru (Správa městských lesů)
15:32
15:41

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

velitel JSDH Nové Město nad Metují

Částečná

13:05

14:05

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 396 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS
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Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 396
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 396 (ve volebním období 90. zasedání) ze dne: 21.5.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 396 :
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 Miluše Šulcová
11 Pavel Horvat
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

14 David Rek, DiS.
Hosté:
1
Zdeněk Kábrt

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:32
místostarosta (Město)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:17
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
radní (Rada města)
13:00
16:32
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:32
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:21
14:35
majetkoprávní)
člen (Komise bytová)
14:23
14:35
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:38
15:08
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:09
16:26
sportu)
vedoucí odboru (Správa městských lesů)
15:32
15:41
velitel JSDH Nové Město nad Metují

13:05

14:05

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

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 396 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 395) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 395 ze dne 9.5.2018 :

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

STIS
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Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 396
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 381- 16388/17

Věc : Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka

22 621 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
23.4.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě
A ve znění přílohy č. RM 381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých
obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou
finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.
Splněno. Návrh nového řešení označení provozoven konzultován s vedením města. Do RM 397
bude toto řešení předloženo k rozhodnutí o realizace, a to včetně předpokládaných nákladů (114
tis. Kč vč,. DPH).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 387- 16685/18

Věc : Podnět radního Ing. Neumanna ve věci nezpevněné cesty u letiště

22 824 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
17.5.2018 Plnění:

21.5.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS posoudit ve spolupráci se ST stav povrchu cesty podél oplocení u letiště směr
Vrchoviny a předložit informaci do RM o možných opatřeních.
Úkol je souběžně řešen v PVO, zde je ho možné vyřadit, proběhne jednání na místě a do RM
bude předložena zpráva.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 391- 16872/18

Věc : Akce k 100. výročí vzniku samostatného československého státu

22 964 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM se seznámila s předběžným přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku
samostatného československého státu a bere tento přehled na vědomí, ve znění přílohy č. RM
391 - 5/16. RM ukládá OŠKS nadále evidovat aktivity zaměřené na oslavu 100. výročí vzniku
samostatného československého státu a souhrnný přehled předložit do zasedání RM.
Splněno, souhrnný přehled akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného
československého státu je předložen do jednání RM 396.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 391- 16886/18

Věc : JSDH - pořízení defibrilátoru, darovací smlouva z Nadace AGROFERT

22 970 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

21.5.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Darovací smlouvu Hasiči 216/2017 mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a Nadací AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00
Praha 4, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16949/18

Věc : Smlouva o ujednání o věcných břemenech v "zámeckém příkopu"

23 019 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

Garant :

21.5.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o ujednání o věcných břemenech, sepsanou notářským zápisem, na
pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č. 2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro uložení vodovodního, plynového a kanalizačního
vedení v celkovém rozsahu 214 m2 za celkovou částku 6.466 Kč, stanovenou znaleckým
posudkem č. 17/4457/2018 s manžely M. B., a L. B., a p. J. M. B. D. a pověřuje ST podpisem
notářského zápisu o smlouvě o ujednání o věcných břemenech.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16978/18

Věc : VŘ - "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují"

23 048 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/685

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken BD č.
p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují", uchazeči AA OKNA DVEŘE s.r.o.,
Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, a to v rozsahu omezeném pouze
na bytový dům č. p. 475-6, za nabídkovou cenu 629.094 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo č. 72/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AA OKNA DVEŘE
s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, ve znění přílohy č. RM
393 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
K podpisu by mělo dojít v pátek 18.5.2018. Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16981/18

Věc : Konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ Komenského - vyřazení uchazeče nebo výzva
k doplnění chybějících údajů

23 051 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.5.2018 Plnění:

21.5.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s tím, aby uchazečka paní Mgr. N. K. doložila praxi v délce 4 roky pracovní
smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM
uchazečku paní Mgr. N. K. vyřazuje z konkurzu pro nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm.
b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí.
Uchazečka praxi doložila při konkursním řízení a byla zařazena do konkursu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 393- 16982/18

Věc : Konkurzní řízení na pozici ředitele ZUŠ B. Smetany - vyřazení uchazeče nebo výzva
k doplnění chybějících údajů

23 052 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.5.2018 Plnění:

21.5.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s tím, aby uchazeč pan MgA. Z. B. doložil praxi v délce 4 roky pracovní smlouvou
nebo potvrzením zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM uchazeče
pana MgA. Z. B. vyřazuje z konkurzu pro nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm. b) vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí.
Uchazeč praxi doložil při konkursním řízení a byl zařazen do konkursu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16987/18

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

23 056 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.5.2018 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 20.05.2018 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá
TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne 18.05.2018 a úklid a
odvoz pódia v pondělí dne 21.05.2018.
Proběhlo - splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17002/18

Věc : Revokace usnesení a nové usnesení - přeložka VO a MR most Havlíčkova ul.

23 065 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM revokuje usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018 a schvaluje uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na přeložku zemního
kabelového vedení a zemního kabelového vedení místního rozhlasu ve vlastnictví města Nového
Města nad Metují s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, a to Královéhradeckým krajem, se
sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČO: 708 89 546, do pozemku p. p. č.
2176/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa
železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č.
1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy,
ve znění přílohy č. RM 394 - 2/1.
Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Čekáme na předložení podepsané smlouvy SŽDC s.
o. a SS KHK, resp. KHK.
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RM 394- 17007/18

Věc : Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční
sítě

23 070 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4,
710/32, 710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na
LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby
chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1,
710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané
na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé
distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní,
Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s fy ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem:
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 150 32 060, na dobu určitou do dne 30.09.2019 a
za podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
394 - 2/6.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Žadatel nesouhlasí s některými podmínkami
smlouvy o výpůjčce. Které to jsou OMP nesdělil. Bude údajně jednat s vedením města.
RM 394- 17010/18

Věc : Realizace projektu Naučná stezka Obůrka Klopotov

23 072 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov mezi městem a
společností Awocado s.r.o., Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM
394 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem. RM dále schvaluje rozpočtové opatření - navýšení akce
Naučná stezka Klopotov (§ 2143) o 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce
Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
Splněno, smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17011/18

Věc : Žádost provozovny Café Monastero o umístění předzahrádky

23 073 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

Plnění:

RM schvaluje umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnou
Café Monastero, k. ú. Nové Město nad Metují, podle žádosti p. Pavla Horáka, IČO: 05431484, a
ukládá ORM vydat vyjádření, viz příloha č. RM 394 - 3/3.
Splněno.

15.5.2018
Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v
ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“
Termín : 21.5.2018
Garant :
23 074 Vznik úkolu: 23.4.2018
ST

RM 394- 17012/18

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování PD pro provedení stavby pro akci
„Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá OMM
opětovně vypsat uvedenou veřejnou zakázku s prodloužením termínu odevzdání PD do dne
28.02.2019.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 25.5.2018

RM 394- 17014/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD na dodávku stavby „Stavební úpravy WC pro dívky a chlapce v
1. NP ZŠ Malecí“

23 076 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

Garant :

21.5.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy
sociálního zařízení pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou Broumstav s.r.o., Žižkova 53, 55001 Broumov, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/6, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17015/18

Věc : Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD Chodník Nádražní

23 077 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

Garant :

21.5.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu ukončení Smlouvy o dílo ze dne 21.07.2016 na zhotovení projektové
dokumentace pro stavbu „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/7, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Podepsáno z naší strany. Zasláno na podpis protistraně.

Závěr: schválen nový termín: 4.6.2018 z důvodu: Čekáme na zaslání podepsané smlouvy.
RM 394- 17016/18

Věc : Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD pro provedení stavby komunikace
Jižní a Západní Zadomí

23 078 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
Plnění:

RM schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
Hynkem Seinerem, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Dohoda o ukončení smluvního vztahu je odeslána k podpisu druhé straně.

15.5.2018
Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Čeká se na vrácení podepsané dohody ze strany
zhotovitele.

Věc : Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15 ke zřízení parkovacího stání, k. ú. Nové
Město nad Metují
Vznik
úkolu:
Termín : 21.5.2018
Garant :
23 080
23.4.2018
ST

RM 394- 17018/18

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15 a pověřuje ST k podpisu
Smlouvy o právu provést stavbu parkovacího stání a omezení užívání nemovitosti mezi městem
Nové Město nad Metují a manželi Dipl. Kfm. K. N. a T. N., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/10.
Smlouva zatím podepsána nebyla. Je připravena k podpisu až se dostaví stavebník.

Závěr: schválen nový termín: 4.6.2018 z důvodu: Je připravena k podpisu až se dostaví stavebník.
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Tisk: 25.5.2018

RM 394- 17024/18

Věc : VŘ - Hlavní topný rozvod "ZŠ Malecí"

23 083 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/693

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Hlavní topný rozvod
ZŠ Malecí", uchazeči K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všestary 503 12, IČO: 27554139, za
nabídkovou cenu 681.139 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 73/2018 na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a fy K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všestary 503 12, IČO:
27554139, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17025/18

Věc : VŘ - Oprava střechy - ŠJ Scolarest

23 084 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/694

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Oprava střechy - ŠJ
Scolarest", uchazeči Pavel Masár, IČO: 16276850, za nabídkovou cenu 149.120 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo č. 74/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Pavel Masár, IČO: 16276850, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17029/18

Věc : Návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka

23 088 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/698

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s podmínkami pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka ve znění
přílohy č. RM 394 - 4/10 a ukládá OSN provést zveřejnění záměru s přiměřenou inzercí.
Splněno. Bude zveřejněno 18.5.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17043/18

Věc : Vyřazení majetku

23 093 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
16.5.2018 Plnění:

15.5.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a prodej majetku v evidenci města a Technických služeb
ve znění přílohy č. RM 394 - 6/2.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 25.5.2018

RM 395- 17073/18

Věc : Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání, garáž č. 1 u č. p. 142

23 118 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/700

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM ukládá OSN podat výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 972 (ul.
Nerudova), ze dne 03.10.2017 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p.
Radimem Machem, IČO: 11048875. Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s
realizací nové investice - vybudování parkovacích stání v ul. Nerudova.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17074/18

Věc : Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání, garáž č. 2 u č. p. 142

23 119 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/701

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

16.5.2018 Plnění:

RM ukládá OSN podat výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 973 (ul.
Nerudova), ze dne 30.10.2003 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876
(zastoupené Bytovou správou, IČO: 62728881) a p. Radimem Machem. Výpověď nájemní
smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v ul. Nerudova.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 395- 17078/18

Věc : Žádost o zapůjčení pivních setů - HALLA, a.s.

23 121 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů a 4 ks odpadkových košů společnosti HALLA,
a.s., na Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu dne 19.05.2018. RM ukládá TS zajistit
vydání pivních setů a odpadkových košů pořadatelům akce v pátek 18.05.2018 a jejich převzetí v
pondělí 21.05.2018.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

JSDH

13:05

MST

2.1 JSDH - současnost - budoucnost
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 2/1 - Flash Příloha: RM 396 - 2/1 - Flash

Koncepční diskuse k současnému stavu JSDH a k výhledům do budoucna.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Příchod pozvaného hosta, velitele JSDH, p. Zdeňka Kábrta ve 13:05 hodin. Velitel JSDH Nové Město nad Metují p.
Zdeněk Kábrt úvodem vysvětlil radním rozdíl mezi pojmy JSDH a SDH a specifikoval činnosti obou subjektů. Pan
Kábrt podal podrobné informace o současném stavu a potřebách JSDH. Jednalo se o podrobnější komentář k
přílohám tohoto bodu. Mj. podal radním informace k: rozsahu působností JSDH; výjezdovým časům; počtům výjezdů,
spojení (pagerové systémy); počtům aktivně zapojených osob; JSDH Spy, Krčín a Vrchoviny; stavu techniky a
nutnosti její obměny; problematice přípravy a schvalování rozpočtu pro JSDH; dotacím, které přichází pro činnost
JSDH v úvahu; investicím, opravám a údržbě Domu hasičů apod. Radní se mj. zajímali o stav a "věk" techniky, o
předpokládané ceny při pořizování nové a o příjmy, které JSDH má ze své činnosti. Návazně se shodli v tom, že
stejně jako u TS, bude zde nezbytné zpracovat nějaký střednědobý plán na obnovu techniky - viz usnesení k tomuto
bodu. Odchod p. Kábrta z jednání RM ve 14:05 hodin.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 396- 17093/18,
(uložen úkol číslo 23128).
RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s JSDH zpracování plánu obnovy techniky na 7 let a předložit ho RM k projednání a
předběžnému schválení s tím, že v duchu tohoto Plánu pak budou zařazovány návrhy na obnovu techniky do jednotlivých
rozpočtů města.
RM 396 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 396 - 21.5.2018

Systém rozdělování grantů města v jednotlivých
oblastech

15:45

MST

3.1 Systém rozdělování grantů města v jednotlivých oblastech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 3/1 - Flash Příloha: RM 396 - 3/1 - Flash

Koncepční diskuse radních k současnému systému rozdělování grantů města v jednotlivých oblastech a jeho
případné změny do budoucna.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Bližší komentář podal MST. V obsáhlé diskusi radní zvažovali další možné systémové kroky, např. stanovení objemů
peněz pro jednotlivé oblasti stejně, jako tomu je např. na sport. Dále o vytvoření samostatných položek u
opakovaných záležitostí jako je např. podpora některých externích akcí pořádaných v součinnosti se zámkem apod.
Zde by mohlo jít o jednu částku schválenou samostatně pro celý rozpočtový rok s tím, že jde o finanční podporu nejen
oblasti cestovního ruchu, ale zároveň zapadající do ustanovení Memoranda o spolupráci, které je mezi městem a
zámkem uzavřeno. Dále byla řešena i otázka členění oblastí, které mají institucionální podporu a které ne. Radní se
shodli, že by bylo dobré, aby o projektech a jejich podpoře v oblasti kultury jednala Kulturní komise a předkládala svá
doporučení do RM. Dále podporu projektů v oblasti sociální by projednávala Komise sociálně-rozmisťovací. Jen ty
nezařaditelné žádosti o podporu by projednávala a přímo rozhodovala RM. V závěru se radní shodli v tom, že do
rozpočtu bude navržena souhrnná částka na Dotace a granty standardně, jako dosud. Nově bude postupováno při
jejím rozdělení a schvalování tak, že po doručení všech žádostí OŠKS rozdělí žádosti podle oblastí (Kultura, Sociální
oblast a Ostatní), sečte souhrnnou výši požadovaných částek pro danou oblast a podle toho pak navrhne procentický
podíl z celkové částky schválené v rozpočtu. Toto předloží RM, a ta to buď schválí nebo upraví. Takto stanovené
částky pro jednotlivé oblasti pak budou z RM postoupeny do příslušných komisí ke zpracování návrhu na jejich
rozdělení pro jednotlivé projekty. Návrhy z komisí pak bude finálně schvalovat RM. To, co nebude postoupeno
komisím, rozhodne přímo RM (Různé).
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 396- 17094/18,
(uložen úkol číslo 23129).
RM ukládá OŠKS předložit RM přehled žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2019 rozdělený do tří oblastí - "Kultura",
"Sociální oblast", "Ostatní" s vyčíslením požadované částky pro jednotlivé oblasti a se stanovením návrhu procentického
podílu z celkové částky schválené v rozpočtu. Tento přehled bude předložen do březnového jednání RM v roce 2019.
RM 396 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.2.2019
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 396 - 21.5.2018

Různé

14:05

4.1 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod: Ing. Michal
Beseda, MBA (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Martin Prouza (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za KÚ
KHK), Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství), p. Pavel Staněk (za pedagogické pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

MST informoval o jedné změně v obsazení komise oproti předchozí sestavě (p. Staněk namísto pí PaedDr. Vlčkové).
Ing. Prouza - vznesl k projednávanému bodu dva návrhy: 1/ zastupitel pan Ing. Tymel ml. požádal Ing. Prouzu o
vznesení dotazu na jednání RM, zda by mohl být členem konkurzní komise při VŘ na ředitele / ředitelku ZUŠ B.
Smetany. Vzhledem ke svému hudebnímu vzdělání by mohl být pro výběrovou komisi přínosem; 2/ dává k úvaze, zda
by neměla být komise rozšířena o nějakého ředitele ZUŠ. Z OŠKS bylo vysvětleno, co je podle daných pravidel
vyplývajících z legislativy při obsazování konkurzní komise možné. Dále se radní shodli v tom, že je rozumné pro
kontinuitu s předchozím konkurzem zachovat pokud možno stejné složení komise. Dále byli radní seznámeni s
předpokládaným časovým průběhem konkurzu. OŠKS - komise se sejde 28.05.2018 na otevírání obálek. Konkurz
bude pravděpodobně dne 25.06.2018. Bylo by dobré, kdyby RM ještě v červnu jmenovala nového ředitele. V
souvislosti s tím radní rozhodli o datu konání mimořádné RM, a to v pondělí, dne 25.06.2018 od 16:30 hodin.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 396- 17095/18
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod v tomto složení: Ing.
Michal Beseda, MBA (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Martin Prouza (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský
úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Renata Nehybová (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení ve školství), p. Pavel Staněk (za pedagogické pracovníky školy), p. Petr Hable (náhradník
za zřizovatele). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou jako tajemnicí konkurzní
komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
RM 396 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.2 Závěrečný účet 2017
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/2 - Flash Příloha: RM 396 - 4/2 - Flash

Identifikace:

Byl proveden povinný audit a je třeba projednat a schválit závěrečný účet města za rok 2017. Závěrečný účet bude
projednán FV 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 14.338,28 tis. Kč. Přebytek bude použit jako
zdroj financování rozpočtu v roce 2018. 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 2017 konstatuje, že při přezkoumání hospodaření územního celku Město Nové Město nad
Metují za rok 2017 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
OF - Ing. Kunte informoval, že na základě doporučení auditorské společnosti bude v závěrečném účtu před
vyvěšením na úřední desce doplněna informace o hospodaření První novoměstské teplárenské, s.r.o. V případě, že
ještě dojde ke změně ve výkazech PNT, bude o nich ZM informováno při projednávání závěrečného účtu.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 396- 17096/18,
(uložen úkol číslo 23130).
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad - viz přílohy
č. RM 396 - 4/2.
RM 396 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Centrum prevence Mandl - Smlouva o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
1.12.2006
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/3 - Flash Příloha: RM 396 - 4/3 - Flash

Vedoucí CP Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Smlouvu o zpracování osobních údajů ke
smlouvě o dílo. Smlouva je upravena tak, aby ode dne 25.05.2018 splňovala požadavky na ochranu údajů klientů
vzhledem k GDPR.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.12.2006 a pověřit ST jejím
podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 396- 17097/18
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.12.2006, mezi Petrem Vyhnálkem,
IČO: 73782556, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 396 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.4 Veřejná zakázka - workoutová sestava
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/4 - Flash Příloha: RM 396 - 4/4 - Flash

Identifikace:

Veřejná zakázka malého rozsahu na doplnění workoutové sestavy za poškozenou v Jiráskově parku.
K rozhodnutí:
Zrušení zakázky a pověření k vypsání nové.
Odůvodnění:
Žádná z nabídek nesplnila specifikaci a požadavky dle zadávací dokumentace.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 396- 17098/18,
(uložen úkol číslo 23131).
RM na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o zrušení zakázky na dodání workoutové sestavy a pověřila TS
přípravou nové zadávací dokumentace tak, aby instalace nového workoutu proběhla nejpozději v červenci 2018.
RM 396 Pověřuje.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Akce k 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/5 - Flash Příloha: RM 396 - 4/5 - Flash

RM 391 dne 12.03.2018 uložila OŠKS nadále evidovat aktivity zaměřené na oslavu 100. výročí vzniku samostatného
československého státu a souhrnný přehled předložit do zasedání RM. OŠKS předkládá RM aktualizovaný přehled
akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného československého státu - viz příloha č. RM 396 - 4/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktualizovaný přehled akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného
československého státu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 396- 17099/18,
(uložen úkol číslo 23132).
RM se seznámila s aktualizovaným přehledem akcí pořádaných ve městě k 100. výročí vzniku samostatného
československého státu a bere tento přehled na vědomí, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/5. RM ukládá OŠKS nadále evidovat
aktivity zaměřené na oslavu 100. výročí vzniku samostatného československého státu a souhrnný přehled předložit do
zasedání RM.
RM 396 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.6 SOPPS - inženýrské sítě - VO, MR v ul. Na Strážnici
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/6 - Flash Příloha: RM 396 - 4/6 - Flash

Vedení veřejného osvětlení (VO), městského rozhlasu (MR) „IO.01Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na
Strážnici a Nahořanská, 676/1, 727/1, 750/1, k. ú. Krčín - Nové Město nad Metují“ je ukládáno do pozemků silnice ve
správě Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice (SS KHK). Pro
ohlášení a realizaci stavby je třeba uzavřít mezi městem a správcem pozemku smlouvu o právu provést stavbu
inženýrské sítě. Za omezení běžné činnosti majetkového správce bude SS KHK poskytnuta jednorázová peněžitá
vratná kauce ve výši Sazebníku Královéhradeckého kraje, která činí 1.936 Kč. Částku je nutno zaplatit po podpisu
smlouvy.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouva je souhlasem správce pozemku SS KHK se stavbou „IO.01Veřejné osvětlení a městský rozhlas, ul. Na
Strážnici a Nahořanská, 676/1, 727/1, 750/1, k. ú. Krčín - Nové Město nad Metují“ na pozemcích které jsou ve
vlastnictví KHK. ORM doporučuje schválení smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl dotaz na rozkopané ulice Na Strážnici a Nahořanská - souvisí s rekonstrukcí silnice nebo je to jiná
akce? ST - nesouvisí to s opravou komunikace, je to jiná akce, chodníky zde bude realizovat město. Ing. Maur poděkoval za vysvětlení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 396- 17100/18,
(uložen úkol číslo 23133).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu „IO.01Veřejné
osvětlení a městský rozhlas, ul. Na Strážnici a Nahořanská, 676/1, 727/1, 750/1, k. ú. Krčín - Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 396 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem
v Novém Městě nad Metují“/2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/7 - Flash Příloha: RM 396 - 4/7 - Flash

Dne 16.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební
úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“/2. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 396 - 4/7.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem. Schválit RO.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 16 projekčních kanceláří. Byly doručeny 3 omluvy a podány byly 2 nabídky. V rozpočtu je na zpracování
Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ schváleno celkem 250 tis. Kč. Vítězná
nabídková cena je o 94.850 Kč vyšší, proto je navrženo ke schválení RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl dotaz na to, o jaké stavební úpravy a v jakém rozsahu se zde jedná? Vysvětlení podala vedoucí
ORM - půjde o PD na komplexní rekonstrukci. Další debata se týkala předchozí PD a důvodu k pořízení nové a k
době, po jakou bude tato nová PD platná a využitelná. Radní rovněž diskutovali o výši ceny za PD a o předpokládané
částce na realizaci této komplikované investice.
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 396- 17101/18,
(uložen úkol číslo 23134).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v
ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“/2 firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, za
nabídkovou cenu 344.850 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/7, a pověřuje ST jejím
podpisem. RM schvaluje RO přesun 100 tis. Kč z § 2212 - akce Johnova ul. - oprava na § 2212 - akce stavební úpravy
komunikace ul. Pod Výrovem - DPS.
RM 396 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.8 Žádost o souhlas se změnou stavby na p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Nerudova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/8 - Flash Příloha: RM 396 - 4/8 - Flash

Dne 15.05.2018 byla na město doručena žádost Ing. V. S. o schválení změny stavby BD na p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují (bývalý vlastník p. S.). Jedná se o změnu vzhledu i vnitřní dispozice BD, viz přílohy č. RM 396 - 4/8.
Nad pozemek města p. p. č. 2034/6 je nově předsazen arkýř tohoto BD. Souhlas města je RM předložen formou
Smlouvy o právu provést stavbu. Součástí této žádosti je také žádost o prodloužení termínu kolaudace, ta bude
řešena samostatně v příští RM a následně v ZM prostřednictvím OMP.
K rozhodnutí:
Souhlasit se změnou stavby BD, schválit Smlouvu o právu provést stavbu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM a ARCH s navrženými změnami souhlasí. Navržené změny jsou v souladu s Regulačním plánem "Rychta".
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - shrnul změnu, která spočívá v tom, že tam bude BD s 5 bytovými jednotkami. Dotázal se, zda z hlediska
parkovací dispozice se tam něco mění? Vedoucí ORM informovala, že ne, mělo by být 12 parkovacích míst uvnitř + v
budoucnu zvedací rampy pro parkování nad sebou. Nyní se fakticky řeší změna vzhledu stavby. Další dotaz Ing.
Maura byl na časový rozvrh a na to, zda musí dojít k posunu termínu dokončení stavby na 4 roky. Vedoucí ORM
vysvětlila důvody prodloužení termínu (změna vlastníka a investora stavby). Ing. Maur se dotázal i na návaznosti u
této investice na městské záměry a naopak. ST - máme zde projekt, ze známých důvodů (odvolání účastníka řízení)
nemáme možnost ho realizovat v rámci dotace a budeme tedy postupovat po etapách. Tzn., že naše související akce
budeme řešit v rozpočtu na rok 2019. Navázala krátká diskuse o tom, kdy a co by mohlo či mělo být v této lokalitě
realizováno.
K čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 396- 17102/18,
(uložen úkol číslo 23135).
RM souhlasí se změnou stavby BD na p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují dle PD v příloze č. RM 396 - 4/8. RM
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. V. S., na předsazený arkýř nad
pozemek města p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 396 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.9 Větrná kalamita a předpokládaná kůrovcová kalamita v městských lesích
Identifikace:
Vedoucí SL předkládá RM informace o dopadech větrné kalamity do městských lesů. Po silných větrech došlo v ČR
na některých místech k větrným kalamitám. To se nevyhnulo ani městským lesům, ve kterých mimo již rozpracovanou
běžnou těžbu spadlo dalších cca 400 m3 dřevní hmoty. Správa lesů má ke dnešnímu dni zpracovanou skoro
veškerou kalamitní hmotu po letošních větrných smrštích. To však neznamená, že je všem starostem konec.
Vzhledem k rozsahu kalamity na území našeho kraje, ale i krajů okolních se většina techniky (lesnické traktory,
vyvážecí soupravy a odvozní soupravy) soustředila do nejvíce poškozených lokalit, na úkor toho, že zde se staly tyto
kapacity naprosto nedostačující až nedostupné. Došlo k naplnění kapacit dřevozpracujících podniků i malých pil a
není zájem o nákup další dřevní hmoty. Z tohoto důvodu již bylo přistoupeno k postřiku co možná největšího množství
dřevní hmoty insekticidy, aby se alespoň částečně zabránilo reálně hrozící následné kůrovcové kalamitě. Aktuálně je
skoro nereálné zajistit lesní techniku, která by alespoň částečně již zpracovanou dřevní hmotu přiblížila na skládky
dřeva, kde by bylo možno realizovat byť jen omezený drobný prodej. Reálně hrozí výrazný pokles cen dřeva, který se
projeví v následujících měsících. Vzhledem i ke stávajícímu teplému počasí se vývoj kůrovce výrazně urychluje. Je
nezbytně nutné reagovat na tuto situaci i za cenu snížení prodejní ceny jednotlivých sortimentů dřeva.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální situaci v městských lesích a hrozící rizika.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: David Rek, DiS. vedoucí odboru Správa městských lesů

Na jednání RM přišel vedoucí SL informovat radní o následcích větrné kalamity a hrozící kůrovcové kalamitě. Vedoucí
SL odpověděl na dotazy radních. Diskuse se týkala rozsahu problému, hrozeb, které souvisí, ekonomiky, lidských
zdrojů pro zajištění nezbytných činností apod. Ze strany SL je vyvíjena maximální snaha vše zajistit, ale kapacity pro
vytahání vytěženého dřeva, jeho odvoz a odběr, jsou za současné situace nesmírně komplikované. RM vzala všechny
informace na vědomí a uložila SL předložit další aktuální informace v září 2018.
K čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 396- 17103/18,
(uložen úkol číslo 23136).
RM bere na vědomí aktuální situaci v hospodaření městských lesů v souvislosti s dopady větrné kalamity a předpokládané
kůrovcové kalamity. RM bere na vědomí, že současný stav může mít negativní vliv na plánovaný hospodářský výsledek
městských lesů, a to v důsledku možného prodeje kalamitní dřevní hmoty za nižší prodejní ceny u jednotlivých sortimentů
dřeva. RM ukládá SL předložit další aktuální informace v září 2018.
RM 396 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 Souhlas k provedení stavebního záměru "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/10 - Flash Příloha: RM 396 - 4/10 - Flash

Královéhradecký kraj prostřednictvím Údržby silnic Královéhradeckého kraje předložil městu k odsouhlasení záměr
stavby "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují". Souhlas se záměrem vyjadřuje souhlas s realizací stavby
vč. všech přeložek inženýrských sítí, se vstupem dodavatelské firmy na vypsané pozemky a s dočasným a trvalým
záborem pozemků vypsaných v příloze č. RM 396 - 3/10. U trvalých záborů pozemků se jedná o starou zátěž, tzn.
stavba komunikace je na nich již nyní.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením stavebního záměru "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
ORM doporučuje souhlasit.
Z podrobnějšího projednání:

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

Jedná se o formální záležitost, informoval ST. Ing. Maur - dotaz, jaký je časový horizont realizace akcí, ke kterým jsou
tyto souhlasy vydávány. MST - rekonstrukce směr Nahořany - 2019 a směr Bohuslavice 2020. Ing. Prouza - upozornil,
aby se dal pozor na pozemky kolem "všívárny" směrem na Černčice, protože tam má město záměr pro budoucí
chodník. ORM - jde pouze o dočasné zábory. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 396- 17104/18,
(uložen úkol číslo 23137).
RM souhlasí s provedením stavebního záměru "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují" a s dočasným a trvalým
záborem (stará zátěž) dle výpisu, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/10, a pověřuje ST podpisem souhlasu s uvedeným
stavebním záměrem ve formě výřezů ze situací, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/10.
RM 396 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.11 Souhlas s provedením stavby "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují"
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/11 - Flash Příloha: RM 396 - 4/11 - Flash

Identifikace:

Královéhradecký kraj prostřednictvím Údržby silnic Královéhradeckého kraje předložil městu k odsouhlasení záměr
stavby "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují". Souhlas se záměrem vyjadřuje souhlas vlastníka dotčených
pozemků k realizací stavby a souhlasí s dočasným záborem pozemků vypsaných v příloze č. RM 396 - 3/11 - seznam
pozemků.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením stavebního záměru "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují", pověřit ST podpisem
souhlasu vlastníka.
Odůvodnění:
ORM doporučuje souhlasit.
Z podrobnějšího projednání:

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

Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 396- 17105/18,
(uložen úkol číslo 23138).
RM souhlasí s provedením stavebního záměru "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují" a s dočasným záborem dle
výpisu pozemků ve znění přílohy č. RM 396 - 4/11 a pověřuje ST podpisem souhlasu vlastníka ve znění přílohy č. RM 396 4/11.
RM 396 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.12 Bezúplatný převod nemovitostí v ul. Rašínova budova č. p. 313 vč. zahrady
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/12 - Flash Příloha: RM 396 - 4/12 - Flash

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s., se sídlem Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 25299140, žádá o bezúplatný převod části o výměře cca 950 m2 z pozemku p. p. č. 430/4 o výměře 1760 m2,
druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2, druh pozemku zahrada, a pozemek st. p. č. 608 o
výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití občanská vybavenost, vč. stavby č. p.
313, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Pozemek p. p. č. 430/4 je třeba rozdělit. Přílohy č. RM
396 - 4/12.
K rozhodnutí:
Ne/zveřejnit záměr města darovat nemovitosti.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 396 - 4/12.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním ST. Na jednání k tomuto bodu byli pozváni vedoucí OMP a OSN. Vedoucí OMP sdělila,
že je v podkladech na jednání RM všechno klíčové uvedeno, další podrobnosti budou samozřejmě až ve smlouvě.
Ing. Maur vznesl dotaz k investiční činnosti a dotacím (záměry žadatele o objekt a jejich financování) - je to tam
opravdu prověřené, že jednoznačně k tomu mají přes dotační tituly lepší přístup jako vlastník než třeba město? OSN ano, mají to přes KHK. K dotacím a investičním záměrům žadatele ale podá ještě doplňující zprávu. Ing. Prouza - se
dotázal, jak to bude s finančním příspěvkem města do budoucna, pokud již město nebude vlastníkem nemovitosti,
kterou daruje? ST - příspěvek by měl být zachován. OSN - co se týká záležitosti výše budoucího příspěvku města, tak
vedoucí OSN požádá vedoucího OF o výpočet výše příspěvku po tom, co město přestane být vlastníkem. O tom všem
bude RM ještě informována a vše by mělo být zapracováno do záměrů žadatele. V další diskusi se radní mj. zabývali
zajištěním závazků, tj. zachování prostoru pro činnost i těch ostatních subjektů, které v objektu působí a dále zaznělo
upozornění, že musí být zachováno i to, že zde město má pravidelně volební místnost. OMP a OSN - toto vše by mělo
být obsahem nabídky žadatele. Dále bylo konstatováno, že by se celá věc měla stihnout zařadit do programu
červnového ZM.
K čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 396- 17106/18,
(uložen úkol číslo 23139).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o.p.s., se sídlem Rašínova
313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, tyto nemovitosti: část o výměře cca 950 m2 z pozemku p. p. č. 430/4 o
celkové výměře 1760 m2, druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2, druh pozemku zahrada, a
pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití občanská vybavenost,
vč. stavby č. p. 313, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. RM ukládá OMM zajistit rozdělení pozemku p. p. č. 430/4
dle zákresu v příloze č. RM 396 - 4/12.
RM 396 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.13 Směrnice pro ochranu osobních údajů
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/13 - Flash Příloha: RM 396 - 4/13 - Flash

Identifikace:

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"). RM je předkládána Směrnice o
ochraně osobních údajů. Účelem a cílem směrnice je aplikace nařízení na podmínky města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit Směrnici pro ochranu osobních údajů pro město Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 4. 13 USNESENÍ č. RM 396- 17107/18
RM schvaluje Směrnici pro ochranu osobních údajů č. 2/2018 platnou a účinnou ode dne 25.05.2018 ve znění přílohy č. RM
396 - 4/13.
RM 396 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.14 Smlouva o zpracování osobních údajů - Galileo Corporation s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/14 - Flash Příloha: RM 396 - 4/14 - Flash

Identifikace:

Na základě požadavků zajištění souladu s GDPR předložila firma Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká
4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714, návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů, který řeší
danou problematiku. Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zpracování osobních údajů na zajištění souladu s podmínkami GDPR a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Smlouvu o zpracování osobních údajů je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 4. 14 USNESENÍ č. RM 396- 17108/18,
(uložen úkol číslo 23140).
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů na zajištění souladu s podmínkami GDPR s firmou Galileo Corporation
s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/14,
a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 396 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 30.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.15 Poděkování žáků a pedagogických pracovníků Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/15 - Flash Příloha: RM 396 - 4/15 - Flash

Identifikace:

Mgr. Jolana Lásková jménem žáků a pedagogických pracovníků Střední školy a Základní školy, Nové Město nad
Metují, děkuje MP za uskutečněné besedy na "ZŠ Nové Město nad Metují (Králíček)". Poděkování viz příloha č. RM
396 - 4/15.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí poděkování žáků a pedagogických pracovníků Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Poděkování bylo postoupeno na vědomí MP.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 4. 15 USNESENÍ č. RM 396- 17109/18
RM bere na vědomí poděkování žáků a pedagogických pracovníků Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 396 - 4/15, MP za vstřícný přístup a prevenci rizikového chování na "ZŠ Nové Město nad Metují
(Králíček)".
RM 396 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

4.16 Žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 396 - 4/16 - Flash Příloha: RM 396 - 4/16 - Flash

Žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská. Podrobnosti viz příloha č. RM 396 - 4/16.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a rozhodnout o postupu řešení vzniklé situace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní diskutovali o problematice zmíněné v žádosti manželů N. a odsouhlasili zvýšený dozor MP v dané lokalitě.
Zároveň bude také uložen úkol pro TS - umístit zde ceduli, která více upozorní, kde se městské veřejné WC nachází.
K čl. 4. 16 USNESENÍ č. RM 396- 17110/18,
(uložen úkol číslo 23141).
RM projednala a bere na vědomí žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/16.
RM ukládá TS umístit na začátek ulice Bořetínské ceduli s informací, kde se veřejné WC u autobusového nádraží Na Rychtě
nachází. RM ukládá MP zajistit zvýšený dozor ve zmiňované lokalitě, zaměřený na problémy, na které žadatelé oprávněně
upozorňují.
RM 396 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.17 Podnět radního Ing. Maura, MBA, k oblasti středního školství ve městě a jeho integraci
Identifikace:
Podnět Ing. Maura, MBA, vznesený až přímo na jednání RM, a to ke stavu integrace středního školství ve městě.
Doporučuje pozvat ředitelku "ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují" do dalšího zasedání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Radní souhlasili s pozváním ředitelky "ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují" paní PaedDr. Olgy Taláškové na jednání RM
397.
K čl. 4. 17 USNESENÍ č. RM 396- 17111/18,
(uložen úkol číslo 23142).
RM ukládá OŠKS zařadit do dalšího jednání RM bod týkající se stavu integrace středního školství ve městě a pozvání
ředitelky Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olgy Taláškové, na jednání RM 397 k tomuto
bodu.
RM 396 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.18 Podnět Ing. Maura, MBA, ke stavebnímu řízení v ul. Na Výsluní
Identifikace:
Podnět Ing. Maura, MBA, vznesený až přímo na jednání RM, a to k záležitosti připravované výstavby na volných
stavebních pozemcích v lokalitě Na Výsluní.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Dotaz radního, zda by byla možná účast občanů, kteří bydlí v ul. Na Výsluní a v okolí na jednání k chystané
architektonické studii další výstavby zde. Na základě této studie by pak mělo být projednáváno územní rozhodnutí a
stavební povolení k výstavbě. Má informace, že studie zde řeší výstavbu až 15 bj., což znamená spoustu problémů kanalizace, parkování atd. Občané, kteří zde bydlí, by toto rádi řešili již dříve, než nějaké problémy nastanou. Jde mj. i
o soulad s novým ÚP, právní závaznost architektonické studie, regulativy apod. TAJ - musíme tento podnět projednat
na OVRR, přes který jde v takovýchto případech celý proces. Radní pak obdrží informace o tom, jaký stav
projednávání zde je a jaké jsou možnosti.
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Tisk: 25.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 396 - 21.5.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 396:

21.5.2018 16:32:43

Příští porada bude: RM 397, 4.6.2018, 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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