Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 344 (ve volebním období 38. zasedání) ze dne: 29.3.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 344 :
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
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Miluše Šulcová
14 Pavel Horvat

15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 15:37 17:39
místostarosta (Město)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
15:30
17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 15:37 17:39
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:05 15:37 17:39
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:37
17:03
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:58
17:01
města)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:37
15:52
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:54
15:57
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:03
17:22
sportu)

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

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 344 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 344 (ve volebním období 38. zasedání) ze dne: 29.3.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

15:30
15:35
13:05
17:15
17:20
18:00
18:05

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 344 :
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
11 Ing. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Miluše Šulcová
14 Pavel Horvat

15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 15:37 17:39
místostarosta (Město)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
15:30
17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
radní (Rada města)
13:00 13:05 15:37 17:39
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 15:37 17:39
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:05 15:37 17:39
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:37
17:03
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:58
17:01
města)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:37
15:52
majetkoprávní)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:54
15:57
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:03
17:22
sportu)

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 344 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 343) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 343 ze dne 14.3.2016 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 18.3.2013
RM 262- 11147/13
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
17 290
Věc:
Plnění usnesení č. RM 259 - 11073/13 - Vlastnictví a využití pozemků a objektů v části areálu bývalých kasáren,
Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti ST, MST, OMM, OMP, městského architekta a arch. Kaplana o možnostech
využití pozemků a objektů v části areálu bývalých kasáren, které jsou ve vlastnictví kraje a o které nemá SPŠ,SOŠ a
Plnění:
SOU Nové Město nad Metují zájem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Na základě posledního jednání ST s KHK, kdy byla znovu obnovena a
projednána varianta směny pozemků v areálu býv. kasáren, které jsou ve vlastnictví KHK za pozemky města v ul.
Náchodská, které město vykoupilo pro rekonstrukci komunikace kraje. Stavba zrekonstruované komunikace v ul.
Náchodská se ode dne 02.03.2016 zapisuje do KN záznamem kolaudačního rozhodnutí s geometrickým plánem pod.
č. Z-862/2016 a Z-863/2016. Zatím není dokončeno. Záznam by měl trvat cca 30 dní, pokud nebudou komplikace.
RM 344 schválen nový termín: 25.4.2016 (Probíhá zápis do KN.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 12.12.2013
RM 282- 11955/13
Odpovídá
(Garant)
:
MST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
18 062
Věc:
Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM
Usneseni:: RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh řešení, které zabrání
prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to mělo být řešení, které odsouhlasí
Plnění:
památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku
a z konce podloubí u ZUŠ.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Společné jednání je vypsáno na dne 08.04.2016. Ze strany města budou do
tohoto jednání zpracovány případné připomínky. Požadavek uvedený v usnesení č. RM 282-11955/13 byl zpracovateli
RP MPR zadán. RM 344 schválen nový termín: 25.4.2016 (Projednávání dle zákona.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 8.6.2015
RM 312- 13169/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
19 405
Věc:
Usnesení KREG č. 7/2014 - zatékání do sklepů
Usneseni:: RM ukládá OMM intenzivně se věnovat problému zatékání vody do sklepů domů na Husově náměstí, a to s trvalou a
zvýšenou pozorností a co nejvíce urychlil řešení a následně i postup prací a průběžně o postupu prací informovat RM.
Plnění:
Splněno. Do RM 344 předložen samostatný bod.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 8.6.2015
RM 317- 13354/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
19 681
Věc:
PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren
Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
Plnění:
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Splněno. SOD s vybraným projektantem je předložena do RM 344.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.9.2015
RM 327- 13856/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 166
Věc:
Plakátovací zařízení - rozhodnutí ve věci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
Usneseni:: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci umístění mobilního plakátovacího
zařízení v prostoru Husova náměstí. RM ukládá OMM předložit Komisi regenerační tento bod k projednání a k navržení
Plnění:
nového místa mimo Městskou památkovou rezervaci (MPR) pro přemístění mobilního plakátovacího zařízení z
prostoru Husova náměstí. Dále RM ukládá OMM zahájit nová jednání se státní památkovou péčí ve věci nového
návrhu a umístění mobilního plakátovacího zařízení v městské památkové rezervaci.
Úkol vyřadit. Tuto záležitost řeší úkol č. 20434.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Provede: TS = Technické služby
RM 335- 14159/15
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 499

Termín: 15.3.2016

, výchozí: 30.1.2016

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

Věc:
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 71 m2 zapojeného porostu jalovce čínského na pozemku p. č. 2294 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Plnění:
Splněno - keře jsou pokáceny. Až místo proschne bude upraveno a oseto travním semenem a vysazen strom.
Závěr:
Int: TS
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 25.2.2016
RM 339- 14340/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 744
Věc:
Cyklostezka K Sirkárně - Popluží - Elektrárenská - podání žádosti do IROP
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti do 18. výzvy programu IROP na akci „Cyklostezka K Sirkárně - Popluží Elektrárenská“. RM souhlasí se zadáním zpracování žádosti externí firmě CEP a.s., za nabídkovou cenu 72.600 Kč
Plnění:
vč. DPH.
Úkol vyřadit, případné úkoly vyplynou z dalšího projednávání, které vyplyne z jednání ZM 113. RM 343 s ohledem na
problematické projednání navržené trasy (obě varianty) na OŽP, doporučuje ZM schválit, aby se akce "Cyklostezka ul.
K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD" nerealizovala.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 340- 14409/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 814
Věc:
Vzdání se funkce ředitelky "MŠ Na Františku"
Usneseni:: RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, paní Jany Lískové,
že se ke dni 31.07.2016 vzdává funkce, a to z důvodu odchodu do důchodu. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s
Plnění:
OSÚ vyhlášení výběrového řízení tak, aby ode dne 01.08.2016 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Mateřské
školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845.
Splněno - výběrové řízení je vyhlášeno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 341- 14430/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 844
Věc:
Smluvní pokuta za nepředání pozemku - zahrada za BD č. p. 382 (přesun z RM 340 - 2/5)
Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s PRAV a OF vymáhat po spoluvlastnících č. p. 382, kteří byli do dne 31.08.2015
oprávněnými nájemci, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním pozemku po skončení nájmu.
Plnění:
Spoluvlastníkům domu byla zaslána výzva k úhradě smluvní pokuty ve výši 190.000 Kč do dne 30.04.2016. Čekáme
na reakci spoluvlastníků domu.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 342- 14489/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 902
Věc:
VŘ - „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“
Usneseni:: RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 342 - 2/1, rozhodla o zadání veřejné
zakázky „Stavební úpravy 2 přechodů pro chodce v Novém Městě nad Metují“, takto:
Plnění:
Dílčí část 1 „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“ bude zadána firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 159.561,76 Kč vč. DPH.
Dílčí část 2 „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ bude zadána firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 189.846,68 Kč vč. DPH.
RM schvaluje předložené smlouvy o dílo na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 342 - 4/1 a pověřuje ST
podpisem těchto smluv.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 342- 14490/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 903
Věc:
VŘ - "Obnova fasády domu č. p. 1238, Nové Město nad Metují"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova fasády domu č. p. 1238, Nové Město nad Metují" firmě APN Bau
Plnění:
a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 180.927 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, ve znění
přílohy č. RM 342 - 2/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 342- 14492/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 905
Věc:
VŘ - „Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky "Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net" firmu MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 41302 Roudnice
Plnění:
nad Labem, IČO: 62742051. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro
hodnocení nabídek, rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka židlí - Jednací židle Triton Net" firmě
ALKON Interier spol. s r.o., Třída Karla IV. 789/2, 50002 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 74.030,22 Kč vč. DPH.
Splněno. Kupní smlouva předložena do RM 344.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 9.5.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 342- 14495/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 908
Věc:
Ze ZM 112 - 4/4 - Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad M
Usneseni:: RM ukládá OMM zjistit finanční navýšení na nezbytnou úpravu obrubníků a opravu vjezdu v ul. Rašínova a 28. října v
rámci schválené nové investiční položky v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové
Plnění:
Město nad Metují".
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 344 schválen nový termín: 9.5.2016 (Položka bude ještě prověřena u
některého z případných dodavatelů.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14505/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 954
Věc:
Smlouva o právu provést stavbu
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. OPRSS-NA č. 28/2016, s Královéhradeckým krajem, zastoupeným
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988, na stavbu „III/28522
Plnění:
Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“ v ul. Na Hradčanech, kterou budou trvale zabrány části pozemků
města, a to p. p. č. 2118 o výměře 4693 m2, druh pozemku ostatní plocha - 1 m2 pozemku, p. p. č. 2042/3 o výměře
185 m2, druh pozemku ostatní plocha - 1 m2 pozemku, p. p. č. 151 o výměře 2057 m2, druh pozemku trvalý travní
porost - 1 m2 pozemku, p. p. č. 2165/2 o výměře 449, druh pozemku ostatní plocha - 5 m2 pozemku, p. p. č. 2039 o
výměře 604 m2, druh pozemku ostatní plocha - 1 m2 pozemku, a dočasně zabrány části pozemků města p. p. č.
962/1, 2106/1, 2199/2, 2118, 2042/3, 151, 2165/2, 2039, 2040/1, 2300 o celkové výměře 1371 m2, vše v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14513/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 959
Věc:
Pacht pozemků k zemědělským účelům - pole
Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání tyto pozemky: p. p. č. 349/5 o výměře 3
327 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; část p. p. č. 408 o výměře 5 899 m2, druh pozemku orná půda, k.
Plnění:
ú. Vrchoviny; část p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 890/1 o výměře
250 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 907/4 o výměře 3 829 m2, druh pozemku ostatní plocha
a p. p. č. 2060/1 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města,
vedené na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, a to dle přílohy - návrh záměru města.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14514/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 960
Věc:
Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 2
Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 24.05.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě, zapsaný na LV
Plnění:
č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena 1.200 Kč/m2 pozemku vč.
DPH. 2. Zájemci v nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s
platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou
předpokládaný termín dokončení svého záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší
nabídku. 4. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně
kupující. 5. Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Město bude
mít k pozemku zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb
uvedených v záměru kupujícího. 7. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 8. Daň z
nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 9. Město si
vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14515/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 961
Věc:
Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 24.05.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m2, druh
pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín
Plnění:
a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena 600 Kč/m2
pozemku. 3. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy
straně kupující. 4. Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do 8 m, přízemí s obytným
podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30 - 45°, v případě ploché střechy rodinný dům přízemní, b) parkování pro
vozidla na prodávaném pozemku, c) zastavěná plocha do 15% výměry, d) o výstavbě více rodinných domů je možné
jednat. 5. Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Poplatek za
návrh práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení
zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 8. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14518/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 964
Věc:
Žádost p. J. P. o prověření stavu komunikace Ve Vilách + oprava (č. j.: 1514/2014/OSU/HofS)
Usneseni:: RM bere na vědomí žádost p. J. P. o prověření stavu komunikace Ve Vilách a souhlasí s její opravou dle návrhu TS.
Plnění:

Vyjádření TS: Minulý pátek jsme vyplnili výtluky štěrkodrtí a zaválcovali. Budeme muset se na nezpevněné cesty
dostávat častěji a tím je udržovat v přijatelném stavu.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14519/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 965
Věc:
Podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města
Usneseni:: RM bere na vědomí podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města. RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti vedení
města Nové Město nad Metují (ST, MST), OVRR a pozvat Ing. V. Z. na toto jednání a výsledku jednání podat zpětnou
Plnění:
informaci RM na jejím nejbližším zasedání.
Splněno. Schůzka se uskutečnila dne 21.03.2016 od 9:00 hodin u ST. Výstup z jednání předložen do RM 344.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14521/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 967
Věc:
VŘ - „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4, Nové Město nad Metují“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4, Nové Město nad Metují“
Plnění:
firmy Truhláček s.r.o., Vrchoviny 39, 549 01 Nové Město nad Metují, Truhlářství Urban s.r.o., Lidická 502, 552 03
Česká Skalice a TREDO s.r.o., Lidická 190/100, Praha.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4,
Nové Město nad Metují“ firmě PROPLAST K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu
594.411 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROPLAST K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/4 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 344 schválen nový termín: 11.4.2016 (Uchazeč musí před podpisem SOD
ještě předložit doklady v originále. SOD jsou připraveny k podpisu.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14540/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 981
Věc:
Zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - svodidlo ul. Náchodská - směr Vrchoviny
Usneseni:: RM bere na vědomí podnět z Komise pro vyváženou dopravu na umístění svodidel v zatáčce na místě nově vzniklého
silničního oblouku za mostem v ul. Náchodská (směr Vrchoviny) a ukládá ST tento podnět projednat se SÚS HK.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 344 schválen nový termín: 11.4.2016 (Probíhá příprava jednání.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14543/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 984
Věc:
Neplatiči nájemného v bytech města k 29.02.2016
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 29.02.2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 4/1.
Plnění:

Splněno.
Int: OSN/409

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14544/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 985
Věc:
Účast na nájemní smlouvě
Usneseni:: RM souhlasí s účastí na nájemní smlouvě na pronájem místa pro umístění telekomunikačního zařízení na střeše
Základní školy Krčín, Nové Město nad Metují, č. p. 1, uzavřenou mezi Základní a Mateřskou školou Krčín, IČO:
Plnění:
72020865 a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění
přílohy č. RM 343 - 4/2.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/410
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14545/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 986
Věc:
Zápis č. 120 Bytové komise ze dne 09.03.2016
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 120 Bytové komise ze dne 09.03.2016, ve znění přílohy č. RM 343 4/3.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/411
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14546/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 987
Věc:
Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu 2 bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul. Havlíčkova
č. p. 292) uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno,
Plnění:
IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2016 do dne 31.05.2017, za 62
Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení ve znění přílohy č. RM 343 - 4/4.
Splněno. Smlouva odeslána k podpisu.
Závěr:
Int: OSN/412
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14548/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 989
Věc:
Žádost nájemce nebytových prostor
Usneseni:: RM souhlasí se žádostí nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova, o udělení souhlasu s účetním odepisováním technického zhodnocení objektu. RM ukládá OSN vystavit
Plnění:
souhlas vlastníka v souladu s platnými pravidly pro technické zhodnocení objektů v majetku města.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/414
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14549/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 990
Věc:
Žádost nájemce nebytových prostor
Usneseni:: RM souhlasí s provedením technického zhodnocení uživatelem nebytových prostor, Mateřská a Základní škola
speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p.
Plnění:
313, ul. Rašínova, Nové Město nad Metují. RM ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 343 - 4/7.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/415
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 29.3.2016
RM 343- 14551/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 992
Věc:
Žádost nájemce městské bytové jednotky
Usneseni:: RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky, nájemce pí M. N., dohodou ke dni 31.03.2016.
Plnění:

Splněno.
Int: OSN/417

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 344 - 29.3.2016

Kontrola úkolů

15:30
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 344 - 29.3.2016

Majetkoprávní úkony

15:35

2.1 Prodej části pozemku z majetku města ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 2/1 - Flash Příloha: RM 344 - 2/1 - Flash

Manželé J. a Z. P., žádají o odkoupení části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 400 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, vedeném na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, za účelem přístupu do nemovitosti a rozšíření zahrady. Požadovaná část pozemku se
nachází u č. p. 86. Odborné útvary doporučují prodej pouze části pozemku podél vodního toku, tj. cca 100 m2.
Podrobnosti viz "Odůvodnění". Přílohy: žádost s přílohou, foto, ortofoto, polohopis a sítě, majetek města, územní
plány, zápisy z RM 3x, zápis OV s přílohou, vodní zákon, návrh záměru.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM připravit návrh na zveřejnění záměru města prodat část pozemku, 2/ nesouhlasit se zveřejněním
záměru prodat část pozemku.
Odůvodnění:
OVRR: Požadované části pozemku p. p. č. 876/3 se nachází dle platného ÚP ve veřejném prostranství, nový ÚP
zařadil část pozemku u vodního toku do plochy pro bydlení. OVRR se přiklání k tomu, nezmenšovat veřejné
prostranství podél veřejné komunikace. S prodejem části pozemku podél vodního toku, který nový ÚP dává do plochy
bydlení, souhlasí. ARCH: Nesouhlasí s podejem požadovaného pozemku. Důvodem nesouhlasu je nevhodnost
zmenšení veřejného prostoru v obci. Prostorové uspořádání musí respektovat vesnický charakter Vrchovin. Dalším
pádným důvodem je, že v platném i navrhovaném Územním plánu Nového Města nad Metují je požadovaná plocha
vždy komunikací (nelze oplocovat, nic stavět atd.). Ze strany žadatele nebyla požadována změna při projednávání
ÚP. S prodejem pozemku u potoka souhlasí. OMM: souhlasí pouze s prodejem pozemku podél Rozkošského potoka.
TS: Myslí si, že by prodejem tohoto pozemku p. P., nevznikly městu následné problémy, prodej doporučují. OV
Vrchoviny: Jednoznačně se shodl na prodeji části pozemku č. 876/3 podél vodního toku (přesné zaměření není úplně
jasné, příloha č. 2) tak, jak navrhuje p. Skalský z OVRR (nový ÚP dává tuto část pozemku do plochy bydlení). Povodí
Labe s. p.: Z hlediska správy vodního toku Rozkošský potok souhlasí se záměrem manželů P. odkoupit část pozemku
pozemková parcela č. 876/3 o velikosti cca 400 m² k. ú. Vrchoviny. Upozorňuje na § 51 zákona č. 254/2001 Sb. O
vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon), Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků.
OMP: V současné době má p. Z. P. požadovanou část pozemku ve výpůjčce. Panu P. byl v roce 2012 prodán
pozemek p. p. č. 876/31 o výměře 489 m², který s čp. 86 sousedí. V požadované části pozemku se nachází zemní
sdělovací a vrchní elektrické vedení. Část pozemku podél vodního toku, s jehož prodejem odborné útvary souhlasí,
má výměru cca 100 m2. Po seznámení se s § 49 a § 51 vodního zákona zájem p. P. o koupi uvedené části pozemku
nadále trvá. Jedná se o opakovanou žádost. V letech 2011 až 2013 - RM 226, RM 246 a RM 260 s prodejem
nesouhlasila. Před příp. zveřejněním záměru prodeje této části pozemku je nutné nejprve vyhotovit znalecký posudek
dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14607/16,
(uložen úkol číslo 21006).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr prodat část pozemku p. p. č. 876/3 o výměře cca 100 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v příloze - návrh záměru. Náklady na vypracování znaleckého posudku
budou následně připočteny do minimální ceny za 1 m2 pozemku. Geometrický plán pro oddělení pozemku zajistí a náklady
spojené s jeho vyhotovením uhradí kupující.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

2.2 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 2/2 - Flash Příloha: RM 344 - 2/2 - Flash

Nájemci části pozemku p. p. č. 646/1 o výměře 65 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují podali dne 14.03.2016 výpověď
smlouvy o nájmu části pozemku. Vzhledem k tomu, že již pronajatý pozemek neužívají, navrhli ukončení smlouvy
dohodou ke dni 31.03.2016. Po předání bude pozemek v péči TS. Přílohy: snímek mapy, polohopis, ortofoto a foto.
K rozhodnutí:
Souhlasit s ukončením smlouvy dohodou k 31.03.2016.
Odůvodnění:
Pozemek byl zaplocen a užíván jako zahrada u domu č. p. 172, ul. T. G. Masaryka. Výpovědní doba je tříměsíční,
nájemci navrhují uzavření dohody ke dni 31.03.2016. Kontrolou OMP bylo na místě zjištěno, že vlastník domu si nově
oplotil pouze svůj pozemek a městský již neužívá. Dle sdělení nájemců bude drobný odpad (hlína, tašky, tvárnice, ...)
z pozemku odklizen nejpozději do dne 03.04.2016; kamenné zídky, zbytky zdi a kameny jsou města (pozůstatky
domu). Odborné útvary: Souhlasí s ukončením smlouvy dohodou s tím, že si nájemci odstraní uložený odpad (zbytky
tašek, tvárnic, hlíny a větví), doporučují převzít pozemek za účasti TS z důvodu posouzení stavu kamenných zídek.
ARCH doplňuje, že by bylo vhodné v této souvislosti řešit i parkování na městské zeleni (vč. uvolněné plochy) nějakou
formou zábran. TS: Po odstranění drobného odpadu bude stav pozemku vyhovující a není problém s jeho předáním s
tím, že kamenné zídky a zeď budou ponechány, kameny TS odvezou a stav zdi posoudí. OVRR doporučuje odstranit
části zdi, které jsou výrazně narušeny, postupně příp. odstranit zbytky celé zdi nebo provést zabezpečení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14608/16,
(uložen úkol číslo 21007).
RM ukládá OMM uzavřít s nájemci: Ing. J. K. a p. M. S. Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 646/1 o
výměře 65 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to ke dni 31.03.2016 s podmínkou vyklizení pozemku (mimo kamenných
zídek a zdi).
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 344 - 29.3.2016

Rozvoj

13:05

3.1 Odstranění příčin zatékání do objektů na Husově náměstí - Informace o 3. etapě - provedené vrty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/1 - Flash Příloha: RM 344 - 3/1 - Flash

OMM předložilo RM aktuální informace o vývoji odstranění příčin zatékání do objektů na Husově náměstí. Po
provedeném opatření č. II (utěsnění chráničky a odvedení dešťové vody do dešťové kanalizace), které pozitivně
splnilo svůj účel, došlo k provedení opatření č. III fáze A, a to během dne 11.03.2016. V tomto opatření společnost
EUROVIA CS na návrh projektanta (viz přílohy č. RM 344 - 3/1) provedla doplňující odvodňovací prvky (17 vrtů po 2,5
m), které se skládají ze svislého vrtu DN 100 mm přes vrstvu podkladního betonu (délka vrtu cca 150 mm) a s jeho
výplní štěrkodrtí 8/16, stejně tak jako tomu bylo u opatření č. I. Tyto vrty umožní rychlejší průnik vody do podélné
drenáže. Provedené opatření č. III má za cíl rychlejší odvodnění plochy náměstí na severovýchodní straně v
prostorách obnovené historické studny a silnicí I/14. Záměrem je, aby se voda z těchto prostor při intenzivních nebo
extrémních dešťových srážkách dostala co nejrychleji z pochůzné a pojezdové plochy do drenážního systému
náměstí. Sníží se tak nátok srážkové vody do přilehlého tělesa silnice I/14. A zároveň dojde k dalšímu snížení
průsaků do sklepů přilehlých nemovitostí na jihozápadní straně náměstí. Po realizaci tohoto opatření došlo k
nahlášení a uskutečnění fyzické kontroly celého projektu: „Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace
centra města spojená s historií Českého Betléma“ - Husovo náměstí a MKN, a to Úřadem Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod. Dotazy se týkaly provedených opatření na Husově náměstí. Závěr z kontroly: Fyzickou
kontrolou bylo zjištěno, že prověřované údaje uvedené v monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti, resp. z
informačního systému, kde jsou údaje o projektu aktualizovány na základě předkládaných monitorovacích zpráv a
oznamování změn v projektu (u kontrol obecně), souhlasí se skutečným stavem a zároveň jsou v souladu s
podmínkami programu ROP SV.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí informace o provedeném opatření č. III.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Podrobná diskuse přítomných o současném stavu a případném dalším postupu.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14609/16,
(uložen úkol číslo 21008).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o provedeném opatření č. III. - fáze A, týkající se odstranění příčin zatékání do
objektů na Husově náměstí.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o zápůjčce s fy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/2 - Flash Příloha: RM 344 - 3/2 - Flash

ORM předkládá RM a následně ZM Smlouvu o zápůjčce na přenechání peněžních prostředků ve výši 764.927,00 Kč
na financování akce „Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“. Na tuto akci byla mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., podepsána Smlouva o převodu investorství.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Smlouvu o zápůjčce, doporučit ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2016 je na akci „Kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod“ schváleno 1 200 tis. Kč. Smlouva
posouzena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14610/16,
(uložen úkol číslo 21009).
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. peněžní
prostředky ve výši 764.927,33 Kč na realizaci akce „Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“, ve znění přílohy č.
RM 344 - 3/2. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 12 z 34

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.3 Nová položka rozpočtu 2016 - oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní
Identifikace:
V souvislosti s realizací akce „Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“ a „VO a MR ul. Nábřežní“ dojde k
odstranění asfaltového krytu v celé šíři komunikace, což je 4,3 m. Po dohodě s fy Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., došlo k rozdělení podílů na obnově asfaltového krytu v ul. Nábřežní. Město by zainvestovalo šíři 1,65 m. Po
vysoutěžení dodavatele akce činí celková částka za podíl města 318.076,03 Kč vč. DPH. Na opravu komunikace v ul.
Nábřežní po realizaci kanalizace a VO není v rozpočtu města schválena samostatná položka. Potřebné finanční
prostředky budou přesunuty z položky „Kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod“.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou položku rozpočtu „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní“, schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní byli se situací seznámeni při výjezdu. Cílem je opravení celého povrchu komunikace po rozsáhlých výkopech,
které zde budou realizovány.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 344- 14611/16,
(uložen úkol číslo 21010).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní“ v rozpočtu 2016. RM doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření - přesun částky 330 tis. Kč z org. 1670 „Kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod“ (§
2321) na tuto novou položku.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/4 - Flash Příloha: RM 344 - 3/4 - Flash

V rozpočtu 2016 bylo na tuto akci schváleno 30 tis. Kč. Po dohodě se ST bylo zadání upřesněno s tím, že bude
poptáno zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") k územnímu řízení na komunikaci a také na zjištění a
navržení inženýrských sítí a zpracování dokumentace pro územní řízení pro přípojky pro budoucí plánované parcely
pro viladomy, mateřskou školu a městský klub. Bylo provedeno poptávkové řízení. Byly doručeny 3 nabídky: 1. místo:
ARCHITEP HK s.r.o. Hradec Králové - nabídková cena 194.810 Kč vč. DPH; 2. místo: Ing. Hynek Seiner, Pardubice nabídková cena 272.250 Kč vč. DPH; 3. místo: PROKONSULT s.r.o., Červený Kostelec - nabídková cena 296.450 Kč
vč. DPH. Vzhledem k tomu, že nebylo předpokládáno, že nabídky budou vyšší než 100 tis. Kč, tak byl výběr
dodavatele realizován poptávkou. ORM žádá pro tento případ o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Položku „Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD“ ORM navrhuje navýšit přesunem
175 tis. Kč z položky „Cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD“.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek, schválit zadání projektové
dokumentace pro územní řízení vybranému uchazeči, schválit rozpočtové opatření, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Zazněly dotazy k nárůstu původně plánované částky - z ORM vysvětleno, že rozsah projektových prací je podstatně
rozšířen oproti tomu původnímu. Další dotazy se týkaly Územního plánu (dále jen "ÚP") a staveb, které zde lze podle
toho současně platného ÚP realizovat a přitom to bude odpovídat i záměrům v ÚP novém.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 344- 14612/16,
(uložen úkol číslo 21011).
RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek a souhlasí s výběrem vítězného
uchazeče pro zpracování PD - Komunikace v areálu bývalých kasáren formou poptávkového řízení. RM schvaluje zadání
zpracování PD - Komunikace v areálu bývalých kasáren firmě ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova č. p. 323, Hradec Králové,
za nabídkovou cenu 194.810 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 175 tis. Kč z org. 1653
„Cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD“ (§ 2219) na org. 1696 Komunikace v areálu bývalých kasáren PD (§ 2212). RM pověřuje ST podpisem SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ARCHITEP HK s.r.o.,
Habrmanova č. p. 323, Hradec Králové, ve znění upravené přílohy č. RM 344 - 3/4.
RM 344 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.5 Schválení vzorové nájemní smlouvy na překopy a pověření na jejich uzavírání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/5 - Flash Příloha: RM 344 - 3/5 - Flash

Schválení vzorové nájemní smlouvy, dle které budou uzavírány smlouvy související s užitím komunikací ve vlastnictví
města ke stavebním pracím (překopy, protlaky), svěření působnosti rozhodovat o uzavírání těchto nájemních smluv
OMM (Odboru majetku města) a pověření referentky ORM (Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města) paní Ing.
Simony Matoulkové k podepisování těchto nájemních smluv.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou nájemní smlouvu, svěřit působnost rozhodovat o uzavírání těchto smluv OMM a pověřit referentku
ORM paní Ing. Simonu Matoulkovou podepisováním uzavíraných smluv.
Odůvodnění:
Smlouva posouzena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 344- 14613/16
RM schvaluje vzorovou Nájemní smlouvu ve znění přílohy č. RM 344 - 3/5, podle které budou uzavírány nájemní smlouvy na
jejichž základě budou stavebníky či zhotoviteli staveb užity komunikace ve vlastnictví města ke stavebním pracím (překopy,
protlaky). RM svěřuje OMM působnosti rozhodovat o uzavírání těchto nájemních smluv a zmocňuje paní Ing. Simonu
Matoulkovou k podepisování těchto smluv jménem města Nové Město nad Metují.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města - výsledky z jednání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/6 - Flash Příloha: RM 344 - 3/6 - Flash

Na jednání RM 343 bylo přijato usnesení: „RM bere na vědomí podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města. RM
ukládá OMM svolat schůzku za účasti vedení města Nové Město nad Metují (ST, MST), OVRR a pozvat Ing. V. Z. na
toto jednání a výsledku jednání podat zpětnou informaci RM na jejím nejbližším zasedání.“ Schůzka se uskutečnila
dne 21.03.2016 u ST. Zápis z jednání je přílohou tohoto bodu - viz příloha č. RM 344 - 3/6.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Na RM zazněly informace k současnému stavu územního řízení ve zmiňované lokalitě, dále ke zpracovávané studii,
která má vymezit dostatečně kapacitní komunikaci zde, která zajistí přístupy k pozemkům určeným k budoucímu
zastavění. Radní se na místě zastavili i při svém výjezdu. Mj. konstatovali, že postup města, jako účastníka řízení, je
zde právě ve prospěch budoucího rozvoje a nikoliv naopak, jak je tvrzeno. Hlavním problémem je cesta k nalezení
dohody mezi vlastníky pozemků.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 344- 14614/16
RM bere na vědomí "Zápis z jednání s Ing. V. Z. ve věci jeho podnětu „Blokace rozvoje města“ ze dne 07.03.2016 konaného
dne 21.03.2016 v kanceláři starosty města", ve znění přílohy č. RM 344 - 3/6.
RM 344 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 344 - 29.3.2016

3.7 VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu č. 2/352015/VO na p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/7 - Flash Příloha: RM 344 - 3/7 - Flash

Část trasy podzemního vedení veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR) v délce 6 m se nachází na
pozemku p. p. č. 38/16 v k. ú. Krčín, který je ve vlastnictví Ing. R. E. ORM předkládá ke schválení Smlouvu o právu
provést stavbu č. 2/352015/VO mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem pozemku.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu č. 2/352015/VO.
Odůvodnění:
Pro získání územního souhlasu na stavbu VO a MR v ul. Nábřežní, jejíž I. etapa je schválenou investiční akcí v
rozpočtu města nárok 2016, je nutné mezi vlastníkem pozemku a městem uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 344- 14615/16,
(uložen úkol číslo 21012).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 2/352015/VO na pozemku p. č. 38/16 v k. ú. Krčín mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. R. E., ve znění přílohy č. RM 344 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Žádost o zastavení prací na instalací workoutu + žádost o informaci ve věci podpisové akce +
zveřejnění příspěvku v NZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/8 - Flash Příloha: RM 344 - 3/8 - Flash

Pan Č. Č. svým dopisem ze 15.03.2016 žádá RM o zastavení prací spojených s instalací workoutu a dále žádá o
sdělení informací, co vše je potřebné při zorganizování podpisové akce proti umístění workoutu do Jiráskových sadů.
Dále dne 16.03.2016 zaslal svůj dotaz na workout do rubriky "Dotazy a odpovědi" na web města, na což ihned
reagoval ST a konečně dne 17.03.2016 zaslal p. Č. další upřesňující dopis. Přiložen pro informaci je i původní návrh
zastupitele Bc. J. Slámy a fotodokumentace stávajícího stavu budování. V "Odůvodnění" je pak aktuální informace z
TS. Podrobnosti viz přílohy č. RM 344 - 3/8.
K rozhodnutí:
Projednat podání p. Č. a zaujmout stanovisko, na jehož základě bude odeslaná odpověď RM.
Odůvodnění:
Stanovisko Bc. Jiřího Slámy: viz příloha č. RM 344 - 3/8.
Informace TS: Konstrukce workoutu je téměř kompletní, svařená a smontovaná v areálu TS. Chybí ještě některé
drobnosti dokončit, to předpokládám, že bude příští týden. Další krok je nástřik barvou ve fy Ammann. Toto zařizuje p.
Bc. Sláma. Až to bude nastříkané, odvezeme vše do parku, vyvrtají se do země díry a celá sestava se zabetonuje.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli seznámeni podrobně se všemi podněty p. Č. Č. v této věci a zároveň souhlasili s obsahem odpovědi na
tyto podněty. ST informoval, že se s p. Č. sešel na místě a vysvětlil mu, jak a proč bylo toto místo pro workout vybráno.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 344- 14616/16,
(uložen úkol číslo 21013).
RM ve znění příloh č. RM 344 - 3/8 projednala a vzala na vědomí žádost p. Č. Č. ze dne 15.03.2016 o zastavení prací na
instalaci workoutu v Jiráskově parku u sokolovny, o sdělení informací, co vše je potřebné při zorganizování podpisové akce a
zveřejnění jeho příspěvku v Novoměstském zpravodaji. RM rovněž projednala a vzala na vědomí další dopis p. Č. Č. ze dne
17.03.2016, který se týkal stejné problematiky. RM ukládá OSÚ zaslat p. Č. Č. vysvětlující stanovisko RM k těmto podáním s
tím, že bude vycházet z odpovědi, kterou ST reagoval na dotaz p. Č. Č. v rubrice Dotazy a odpovědi na webu města ze dne
16.03.2016. RM nepředpokládá zveřejnění příspěvku p. Č. Č. v Novoměstském zpravodaji s tím, že celá záležitost již byla
řešena na webu města i s p. Č. Č. osobně a p. Č. Č. obdrží informaci o projednání v RM.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.9 VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti na p. p. č 710/2 - silnice II/308
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/9 - Flash Příloha: RM 344 - 3/9 - Flash

Část trasy nového podzemního vedení veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), kříží silnici II/308 na p.
p. č. 710/2 (ul. 1. máje), která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jehož vlastnická práva vykonává Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice. Nově navržené vedení VO a MR, dle
projektové dokumentace zpracované firmou Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT, je vedeno podvrtem pod silnicí
II/308 z ul. Nábřežní do ul. Elektrárenské. Za omezení běžné činnosti majetkového správce, bude správci poskytnuta
jednorázová finanční odměna 2.904 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti.
Odůvodnění:
Pro získání územního souhlasu na stavbu VO a MR v ul. Nábřežní, jejíž I. etapa je schválenou investiční akcí v
rozpočtu města nárok 2016, je nutné mezi vlastníkem pozemku silnice a městem uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Smlouva prověřena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 344- 14617/16,
(uložen úkol číslo 21014).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na pozemcích p. p. č. 710/2
(silnice II/308) v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. RM 344 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 VO a MR v ul. Nábřežní - Smlouva o právu provést stavbu č. 1/352015/VO na st. p. č. 155 a st. p. č.
170 v k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/10 - Flash Příloha: RM 344 - 3/10 - Flash

Část trasy podzemního vedení veřejného osvětlení (VO) a městského rozhlasu (MR), vede v těsné blízkost domu č. p.
164 na pozemcích st. p. č. 155 a st. p. č. 170 v k. ú. Krčín, které jsou ve vlastnictví paní E. B. Stávající nadzemní
vedení VO a MR je umístěno na domě č. p. 164, kde je i stávající rozvaděč VO. Nově navržené podzemní vedení dle
projektové dokumentace zpracované firmou Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT bude napojeno do stávajícího
rozvaděče na domě č. p. 164. ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/352015/VO mezi
městem Nové Město nad Metují a vlastníkem pozemku.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/352015/VO.
Odůvodnění:
Pro získání územního souhlasu na stavbu VO a MR v ul. Nábřežní, jejíž I. etapa je schválenou investiční akcí v
rozpočtu města nárok 2016, je nutné mezi vlastníkem pozemku a městem uzavřít výše uvedenou smlouvu. Smlouva
prověřena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 344- 14618/16,
(uložen úkol číslo 21015).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu VO a MR v ul. Nábřežní na pozemcích st. p. č. 155 a st. p. č. 170 v k. ú. Krčín
mezi městem Nové Město nad Metují a paní E. B., ve znění přílohy č. RM 344 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 344 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.11 Smlouva č. 557/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/11 - Flash Příloha: RM 344 - 3/11 - Flash

V roce 2015 se realizovala investiční akce: Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská, která byla
spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle smlouvy č. 557/2015 a jejího dodatku č.
557/2015/1. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám nebylo možno provést vodorovné dopravní značení v
plastu na podzim 2015 a dodavateli byl prodloužen termín na provedení vodorovného dopravního značení Dodatkem
č. 4 k SOD na dne 30.05.2016, stavba byla v prosinci předána do předčasného užívání. V únoru jsme požádali SFDI o
převod nedočerpaných finančních prostředků na vodorovné dopravní značení ve výši 20.555 Kč, které je uznatelným
nákladem. Po schválení převodu SFDI nám byla zaslána Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI č. 557/2016. Celkové prostředky poskytnuté SFDI na dokončení vodorovného dopravního značení v roce 2016
činí dle výše uvedené smlouvy 20.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu č. 557/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2016 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045 a pověřit
starostu podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
Smlouva ověřena PRAV.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 344- 14619/16,
(uložen úkol číslo 21016).
RM schvaluje Smlouvu č. 557/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2016 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045 ve znění přílohy č.
RM 344 - 3/11. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 344 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.12 Výjezd RM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/12 - Flash Příloha: RM 344 - 3/12 - Flash

Ve 13:05 hodin - odjezd za budovou MěÚ - účastníci: ST, MST, radní, TAJ, Ing. Pozděna, pí M. Šulcová, Ing.
Vojnarová, Ing. Skalský, Ing. Hanka, p. M. Trojan.
Harmonogram:
1/ 13:10 - 13:15 hodin - ul. Vrchovinská - hřiště za p. M. Trojanem a řadovkami - bez samostatného bodu - jen
seznámení se s plochou - zařazeno návazně na jednání minulé koncepční RM - (komentář + příprava = OMM);
2/ 13:20 - 13:25 hodin - situace na pozemcích p. Ing. Z. - Kaštánky, Dubinky - bez samostatného bodu - pouze
průjezd nebo kratičká zastávka na seznámení se se současným stavem (komentář a příprava = OVRR + OMM);
3/ 13:30 - 13:45 hodin - kamenný most ve Vrchovinách - sesuv mostu - přizvána předsedkyně OV Vrchoviny samostatný bod přesunutý z RM 343 - v této RM bod 3/13 - (komentář + příprava = TS + OMM);
4/ 13:50 - 13:55 hodin - Vrchoviny - p. H. - bez samostatného bodu - parkování na ploše zahrady, na pozemku v
majetku města, je to v dolní části Vrchovin kousek od dětského hřiště - přizvána předsedkyně OV Vrchoviny (komentář + příprava = OMM);
5/ 14:00 - 14:05 hodin - kanalizace v ul. Nábřežní - bez samostatného bodu - aktuální informace o realizaci investice (komentář + příprava = OMM);
6/ 14:05 - 14:10 hodin - ul. Pod Lipami - bez samostatného bodu - výřezy kolem stromů v asfaltovém povrchu
(komentář + příprava = OŽP + OMM);
7/ 14:15 - 14:25 hodin - „U Cihelny“ (povrch komunikace) - bez samostatného bodu - průjezd + krátká zastávka
(komentář + příprava = OMM, OVRR, OŽP);
8/ 14:30 - 14:40 hodin - ul. Dobrušská - žádost o pronájem pozemku pro parkování - bez samostatného bodu - pí K. (komentář + příprava = OMM);
9/ 14:45 - 14:55 hodin - koupaliště + lokalita pod "Bobečkem" - bez samostatného bodu - stav městských pozemků po
těžbě dřeva - (komentář + příprava = OMM);
10/ 15:00 - 15:10 hodin - zeď v ul. Na Zadomí za kostelem - bez samostatného bodu - (výskyt plísně na podivně
vyspárované zdi) - (komentář + příprava = OMM) - zde by byla vhodná přítomnost také Ing. Škaldové a pí J. Valterové;
11/ 15:15 - 15:25 hodin - rozptylová loučka u Smuteční obřadní síně - samostatný bod přesunutý z RM 343 - v této RM
bod 3/14 - zpráva vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují (komentář +
příprava = TS).
K rozhodnutí:
Výjezd radních - vyjma dvou samostatných bodů jsou zařazena místa a problematiky, se kterými je vhodné se
seznámit přímo v terénu.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč vedoucí odboru Odbor správy úřadu

TAJ shrnul závěry z výjezdu RM:
ad)
1/ Užívání a charakter pozemku zůstane nadále tak, jako dosud.
2/ Viz bod 3/6, stav v lokalitě vzat na vědomí.
3/ Viz bod 3/13.
4/ Seznámení se se situací, p. H. ml. byl na místě upozorněn na nepovolené užívání městského pozemku - slíbil, že
to budou s městem řešit.
5/ Seznámení se se situací + viz bod 3/3.
6/ Současný stav je nebezpečný, bude třeba dále řešit, hrozí zde úraz cyklistů a případně i chodců - proto ještě
dokončovací práce.
7/ Seznámení se se situací - povrch komunikace v majetku města bude opraven TS - tj. oprava výtluků - viz usnesení
v bodě 3/16. V další části je komunikace od "cihelny" k lesu narušena odvozem dřeva po těžbě, tato cesta není ve
vlastnictví města. Dále zazněla informace k řízení o pokutě za neoprávněně uloženou a hnijící slámu na zemědělské
půdě s nájemcem prostor bývalé cihelny (BIOMASA Novotný).
8/ Seznámení se se situací - vysvětleno, že o případném prodeji bude možné jednat až po skončení rekonstrukce ul.
Dobrušská vč. chodníku.
9/ Seznámení se se stavem povrchu pozemků - před převzetím zpět bude třeba ještě provést drobné terénní úpravy
po provedené manipulaci se dřevem po těžbě. Úpravy - uhrabání např. bránami - jak v areálu býv. koupaliště, tak
pěšiny před železným mostem pod "Bobečkem". Občané upozorňují, že pěšina od mostu směrem ke skautské
klubovně zůstala zatarasena větvemi po těžbě.
10/ Zeď v ul. Na Zadomí - po kritizovaných úpravách zdí v loňském roce se objevují na jejím povrchu bílé skvrny.
Vzhledem k tomu, že dotované opravy zdí mají pokračovat a je již vysoutěžen dodavatel, požádali radní o posun
podpisu smlouvy ještě o jednu RM. V bodě 3/17 je uložen úkol, prověřit důvody bílých skvrn a skutečné opodstatnění
překryvu kamenů maltou, tzn., stejně, jako bylo prováděno dosud, nejen vyspárování, ale i překryv kamenů, což
působí značně nevzhledně.
11/ Viz bod 3/14.
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.13 Zápis č. 1/2016 z Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016 - kamenný most - přesun z RM 343 7/20 - výjezd na místo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/13 - Flash Příloha: RM 344 - 3/13 - Flash

Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016 - podnět k řešení havarijního stavu kamenného mostu - RM
343 rozhodla o výjezdu na místo - byla přizvána předsedkyně OV Vrchoviny. Přílohy k dané problematice byly
předloženy na RM 343.
K rozhodnutí:
Na RM je třeba stanovit další postup v záležitosti havarijního stavu kamenného mostu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Po prohlídce stavu mostu se radní po návratu na radnici shodli v tom, že v budoucnu by zde měla být zřízena lávka. K
tomu bude třeba nejdříve zpracovat statické a stavební posouzení stávajících konstrukcí, zda jich bude možno při
stavbě lávky použít. Další debata se pak týkala potřebných finančních prostředků pro zaplacení expertizy.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 344- 14620/16,
(uložen úkol číslo 21017).
RM projednala podnět OV Vrchoviny, týkající se havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách. RM se seznámila s
problematikou přímo na místě při svém výjezdu a ukládá OMM zajistit zpracování statického a stavebního posouzení
stávajících konstrukcí mostu z důvodu jejich možného použití při stavbě nové lávky.
RM 344 Ukládá.

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

3.14 Rozptylová loučka - parametry a náležitosti (přesun z RM 343 - 7/11) - výjezd RM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/14 - Flash Příloha: RM 344 - 3/14 - Flash

Zpráva vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 344 3/14. RM 343 rozhodla o výjezdu radních na místo.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zprávu vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují +
rozhodnout, co bude v této záležitosti dál.
Odůvodnění:
Z důvodu častých dotazů ze strany občanů na tuto záležitost byla na žádost radních zpracována vedoucím TS zpráva
ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují - podrobnosti viz příloha č. RM 344 - 3/14.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu radní rozhodli o tom, že dojde k realizaci.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 344- 14621/16,
(uložen úkol číslo 21018).
RM bere na vědomí zprávu vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 344 - 3/14. RM ukládá TS ve spolupráci s ARCH zabezpečit realizaci rozptylové loučky.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

3.15 Dopis RM a ZM "Přípravného výboru na konání místního referenda v Novém Městě nad Metují"
Zdroj. dokum.: RM 344 - 3/15 Příloha: RM 344 - 3/15

Identifikace:

Dopis Ing. V. Z., zmocněnce "Přípravného výboru na konání místního referenda v Novém Městě nad Metují",
adresovaný RM, ZM a ST - viz příloha č. RM 344 - 3/15.
K rozhodnutí:
Projednat + doporučit ZM vzít na vědomí dopis Ing. V. Z. ze dne 24.03.2016 + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

ST - informoval o postupu v dané záležitosti - diskuse by mohla nastat až v době, kdy budou známy varianty - bez
veřejné diskuse o nich určitě rozhodováno nebude. Panu Ing. Z. bude odeslána stejná odpověď jako na jeho
předchozí podání.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 344- 14622/16,
(uložen úkol číslo 21019).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopis Ing. V. Z. ze dne 24.03.2016, zmocněnce "Přípravného výboru na konání místního
referenda v Novém Městě nad Metují", ve znění přílohy č. RM 344 - 3/15. RM konstatuje, že nadále platí to, co již bylo
uvedeno v odpovědi na obdobný dopis zmocněnce "Přípravného výboru na konání místního referenda v Novém Městě nad
Metují" ze dne 26.02.2016, a to, že před vlastním hodnocením předložených variant řešení tranzitní dopravy ve městě, budou
návrhy uvedené ve variantní studii konzultovány i se zástupci "Přípravného výboru".
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Výjezd do ul. K Cihelně
Identifikace:
V rámci výjezdu RM byla navštívena i ul. K Cihelně - konkrétně zde byl projednáván stav povrchu městské
komunikace. RM rozhodla o opravě výtluků v rámci činnosti TS.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 344- 14623/16,
(uložen úkol číslo 21020).
RM ukládá TS provést opravu výtluků v povrchu městské komunikace v ul. K Cihelně.
RM 344 Ukládá.

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

3.17 Stav opravených zdí za kostelem v ul. Na Zadomí - výjezd RM
Identifikace:
V rámci výjezdu (viz bod 3/12) navštívili radní zeď v ul. Na Zadomí - po kritizovaných úpravách zdí v loňském roce se
objevují na jejím povrchu bílé skvrny. Vzhledem k tomu, že dotované opravy zdí mají pokračovat a je již vysoutěžen
dodavatel, požádali radní o posun podpisu smlouvy ještě o jednu RM. Proto je v tomto smyslu uložen úkol, prověřit
důvody bílých skvrn a skutečné opodstatnění překryvu kamenů maltou, tzn. stejně, jako bylo prováděno dosud, nejen
vyspárování, ale i překryv kamenů, což působí značně nevzhledně.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 344- 14624/16,
(uložen úkol číslo 21021).
RM ukládá OMM prověřit ještě před podpisem smlouvy na provedení dalších oprav kamenných zdí v ul. Na Zadomí u
pracovníků památkové péče důvody výskytu bílých skvrn na již opravených částech zdí a dále prověřit, zda je skutečně
nezbytné a opodstatněné provádět při opravách kromě spárování i překryv povrchu kamenů maltou, což působí značně
nevzhledně.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 344 - 29.3.2016

Správa nemovitostí

17:15

4.1 Zveřejnění záměru pronájmu hala HARD
(Int.: OSN/422)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání situovaných v objektu montované haly HARD u radnice č. p. 6, v
celkovém rozsahu 97 m2 za standardních podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, stanovení minimální
nabídkové ceny dle cenové mapy, přiměřená inzerce).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již dvakrát zveřejněn. Prostory jsou z části využívané OSN ke skladování materiálu a z části pronajaté (p.
S. - skladování zednického náčiní - 20 m2). OSN doporučuje zbylý prostor pronajmout (možný roční příjem cca 43 tis.
Kč).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na depozit MMUZ. OSN - zajištěno.
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14625/16,
(uložen úkol číslo 21022).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání situovaných v objektu montované haly HARD u radnice
č. p. 6, v celkovém rozsahu 97 m2. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek (doba neurčitá,
tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.
RM 344 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost nájemce bytové jednotky (DPS)
Identifikace:

(Int.: OSN/433) Zdroj. dokum.: RM 344 - 4/2 - Flash Příloha: RM 344 - 4/2 - Flash

Žádost nájemce městské bytové jednotky, v objektu domu s pečovatelskou službou, pí M. R. o možnost ukončení
nájemní smlouvu bytu dohodou a prominutí části výpovědní lhůty (duben a květen 2016, celkem se jedná o 852 Kč).
Nájemce žádá o prominutí výpovědní lhůty ze zdravotních důvodů (nájemkyně byla z důvodu zhoršení zdravotního
stavu umístěna do zařízení s celodenní péčí). Z výše uvedeného důvodu není schopna hradit závazky plynoucí z
nájemní smlouvy bytu.
K rozhodnutí:
Schválit žádost nájemce bytové jednotky.
Odůvodnění:
Jedná se o nájemkyni bytové jednotky z Domu s pečovatelskou službou. Paní byla vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu přesunuta do zařízení "bývalý hotel Metuje", kde je zajištěna 24-hodinová pečovatelská služba. Vzhledem k
tomu, že se jedná o klasický nájem bytu, měli bychom standardně požadovat tříměsíční výpovědní lhůtu. OSN
doporučuje vyhovět žádosti a nájem bytu ukončit dohodou ke dni 31.03.2016. Důvodem ukončení nájmu je zhoršení
zdravotního stavu, který nemohl nájemce sám nijak ovlivnit, navíc je dle informací sociální pracovnice MSSS Oáza
více zájemců na obsazení této bytové jednotky.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14626/16,
(uložen úkol číslo 21023).
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky v objektu (DPS), nájemce pí M. R., dohodou ke dni 31.03.2016.
RM 344 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 344 - 29.3.2016

4.3 Kupní smlouva - nákup židlí Triton
Identifikace:

(Int.: OSN/434) Zdroj. dokum.: RM 344 - 4/3 - Flash Příloha: RM 344 - 4/3 - Flash

Jedná se o Kupní smlouvu na dodávku jednacích židlí Triton do objektu Kina 70. Dodávka židlí byla vysoutěžena a
RM odsouhlasila zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ALKON interier s.r.o., Karla IV. 789, Hradec Králové,
500 02, IČO: 64825205. V tomto bodě předkládá OSN k odsouhlasení Kupní smlouvu.
K rozhodnutí:
Schválit Kupní smlouvu.
Odůvodnění:
Jedná se o krok následující po schválení zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Znění smlouvy konzultováno s
PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 344- 14627/16,
(uložen úkol číslo 21024).
RM schvaluje Kupní smlouvu na dodávku jednacích židlí Triton do objektu KINO 70 mezi firmou ALKON interier s.r.o., Karla
IV. 789,500 02 Hradec Králové, IČO: 64825205 a městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM
344 - 4/3 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost spoluvlastníka o udělení souhlasu
Identifikace:

(Int.: OSN/435) Zdroj. dokum.: RM 344 - 4/4 - Flash Příloha: RM 344 - 4/4 - Flash

Jedná se o žádost spoluvlastníků objektu, manželů D. a H. K., o udělení souhlasu spoluvlastníka se změnou užívání
části objektu. Manželé K. jsou 2/3 vlastníci, město Nové Město nad Metují 1/3 vlastníci objektu. Změna užívání
spočívá v adaptaci prostor bývalé prodejny (skladu krmiv) na provozovnu Tiskařského a kopírovacího centra. V
objektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy, které by zasahovaly do prostor užívaných městem (herna
stolního tenisu, kanceláře ČČK).
K rozhodnutí:
Schválit žádost - změna užívání části objektu.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN bylo již při vyřizování koupě spoluvlastnického podílu jasné, jaké bude využití prostor, a pokud toto
užívání splní veškeré požadavky ze strany hygieny a stavebního úřadu (viz souhlas v příloze č. RM 344 - 4/4) není
důvod souhlas nevystavovat.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na hlučnost kopírovacích a tiskařských strojů a činností s tím spojenou (viz nový záměr žadatelů s
nebytovými prostory). Odpověděl p. Horvat - musí mít povolení a měření od "Hygieny", jinak nelze činnost provádět.
Poté odsouhlaseno. MST odešel z jednání RM v 17:03 hodin.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 344- 14628/16,
(uložen úkol číslo 21025).
RM souhlasí se změnou užívání části objektu, která je v užívání manželů D. a H. K., jako spoluvlastníků výše zmíněného
objektu. Změna užívání spočívá v adaptaci prostor bývalé prodejny (skladu krmiv) na provozovnu Tiskařského a kopírovacího
centra. RM ukládá OSN vystavit souhlas ve znění přílohy č. RM 344 - 4/4.
RM 344 Souhlasí.
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Školství, kultura a sport

17:20

5.1 Zápis č. 4 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/1 - Flash Příloha: RM 344 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Dne 10.03.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR schválila Výroční zprávu o
hospodaření školy za rok 2015, Výroční zprávu o realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. ŠR dále vznesla dotazy na vedení školy týkající se zastínění školní zahrady a realizace kamerového
systému ve škole. Ředitelka školy odpověděla ŠR elektronicky - viz příloha RM 344 - 5/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14629/16
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ze dne 10.03.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 344 - 5/1.
RM 344 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/2 - Flash Příloha: RM 344 - 5/2 - Flash

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují odměny za výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14630/16
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 344 - 5/2.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/3 - Flash Příloha: RM 344 - 5/3 - Flash

OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN za výsledky hospodaření příspěvkových
organizací v roce 2015.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 344- 14631/16
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění upraveného zdrojového dokumentu č. RM 344 - 5/3.
RM 344 Schvaluje.

STIS

Stránka 23 z 34

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

5.4 Zápis č. 6 z jednání KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/4 - Flash Příloha: RM 344 - 5/4 - Flash

Dne 15.03.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. Předseda KKULT informoval o výsledcích jednání s autorkou
pamětních desek J. Johna a T. Böhma, KKULT bude dále sledovat průběh prací. KKULT projednávala možnost
zpracování historie držitelů čestného občanství města - zařazeno jako samostatný bod RM 344 - 5/5. KKULT
projednala žádosti o dotaci z rozpočtu města v oblasti kultury a doporučuje RM jejich schválení dle přílohy č. RM 344 5/4. KKULT byla seznámena s umělci, kteří v minulých letech vystavovali v Hildenu a na rok 2017 navrhuje paní Olgu
Vyleťalovou. Dále KKULT projednávala možné trasy na Dny evropského dědictví, schválena byla trasa přes Smiřice a
Hořiněves na památník bitvy 1866 na Chlumu. Na závěr byly členům komise uloženy úkoly do příštího jednání KKULT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 6 z jednání KKULT ze dne 15.03.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 344- 14632/16
RM se seznámila se zápisem č. 6 z jednání kulturní komise ze dne 15.03.2016 ve znění přílohy č. RM 344 - 5/4 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 344 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Zpracování historie držitelů čestného občanství města - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 15.03.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala možnost zpracování historie držitelů
čestného občanství města, o tuto práci projevila zájem členka KKULT Bc. Lucie Koudelková, práci by zahájila v
červnu 2016. KKULT doporučuje RM schválit zpracování historie držitelů čestného občanství města.
K rozhodnutí:
Projednat návrh KKULT na zpracování historie držitelů čestného občanství města.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 344- 14633/16
RM se seznámila s návrhem KKULT na zpracování historie držitelů čestného občanství města a s tímto návrhem souhlasí.
RM 344 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

5.6 Zápis č. 5 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/6 - Flash Příloha: RM 344 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Dne 21.03.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2016 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 z jednání KSPORT, schválit výši dotací sportovním klubům v částkách do 50 tis. Kč a
doporučit ZM schválit dotace v částkách nad 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 344- 14634/16,
(uložen úkol číslo 21026).
RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Sportovní komise ze dne 21.03.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 344 - 5/6.
RM schvaluje ocenění ve formě finančního daru za dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti sportu ve prospěch
občanů města Nové Město nad Metují pro SK Krčínský prak z.s. ve výši 8 tis. Kč a pro TJ Sokol Vrchoviny ve výši 10 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 344 - 5/6 takto: Spolek Nezávislá společnost Luštinec Nové Město nad
Metují 30 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 47 tis. Kč, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují 49 tis. Kč. RM
pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 1107349/15 ze dne 05.11.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 344 - 5/6 takto: SK Nové Město nad Metují 1.150 tis. Kč
(poskytnuta záloha 400 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 112-7391/16 dne 25.02.2016), TJ Sport pro všechny Nové
Město nad Metují, z.s. 141 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují 225 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 111-7367/15 dne 03.12.2015), TJ. Sokol Krčín 390 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují 958 tis. Kč
(poskytnuta záloha 300 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 111-7368/15 dne 03.12.2015), TJ. Sokol Nové Město nad
Metují, z.s. 148 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s. 422 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 158 tis. Kč, Stepík
Nové Město nad Metují, z.s. 214 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují 63 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s.
125 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 93 tis. Kč, Volejbalové centrum nad
Metují, z.s. 124 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 85 tis. Kč.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Doplnění nového člena do KSPORT - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 21.03.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT a doporučuje RM jmenovat p. Tomáše Kupku novým členem
KSPORT za TJ Sokol Vrchoviny.
K rozhodnutí:
Schválit jmenování nového člena KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 344- 14635/16,
(uložen úkol číslo 21027).
RM jmenuje novým členem Komise sportovní p. Tomáše Kupku. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádostí o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/8 - Flash Příloha: RM 344 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Vedení "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním dvou žádostí o grant z dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje: 1/ Na realizaci projektu z dotačního programu "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a studentů - rozvoj
talentů"; 2/ Na realizaci projektu z dotačního programu "Prevence rizikového chování a zdravý životní styl". Oba
dotační programy jsou bez spoluúčasti zřizovatele.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním 2 žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 344- 14636/16
RM souhlasí s podáním dvou žádostí Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o grant z
dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1/ Na realizaci projektu z dotačního programu "Rozvoj
tvůrčích schopností a dovedností dětí a studentů - rozvoj talentů"; 2/ Na realizaci projektu z dotačního programu "Prevence
rizikového chování a zdravý životní styl", ve znění přílohy č. RM 344 - 5/8.
RM 344 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/9 - Flash Příloha: RM 344 - 5/9 - Flash

Identifikace:

RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem.
K rozhodnutí:
Schválit účetní závěrky příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM.
Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v příloze č. RM 344 - 5/9.
Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k
dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 344- 14637/16
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města - Městská knihovna Nové Město
nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují;
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod; Dům dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588; Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za účetní období 2015
sestavené ke dni 31.12.2015 dle přiložených protokolů - ve znění přílohy č. RM 344 - 5/9.
RM 344 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

5.10 Informace o úspěchu Novoměstské filharmonie
Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/10 - Flash Příloha: RM 344 - 5/10 - Flash

Identifikace:

Ve dnech14. - 19.03.2016 se Novoměstská filharmonie zúčastnila soutěžního festivalu "Music Festa Florence" a v
konkurenci 6 soutěžících hudebních těles z Itálie, Srbska, Filipín a České republiky obsadila 1. místo.
K rozhodnutí:
Seznámit se s úspěchem Novoměstské filharmonie ve Florencie.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu

Z podrobnějšího projednání:

Radní rozhodli o doplnění usnesení ve znění - "RM ukládá ST přijetí zástupců Novoměstské filharmonie na
novoměstské radnici. RM ukládá ST pozvat vedení Novoměstské filharmonie na nejbližší řádné veřejné zasedání ZM."
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 344- 14638/16,
(uložen úkol číslo 21028).
RM se seznámila s úspěšným vystoupením Novoměstské filharmonie na soutěžním festivalu "Music Festa Florence" ve
Florencii, na kterém získala 1. místo. RM blahopřeje a děkuje vedení školy, sbormistrovi p. Jaroslavu Rybáčkovi a všem
členům Novoměstské filharmonie za vynikající reprezentaci města. RM ukládá ST přijetí zástupců Novoměstské filharmonie
na novoměstské radnici. RM ukládá ST pozvat vedení Novoměstské filharmonie na nejbližší řádné veřejné zasedání ZM.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Zápis č. 5 ze zasedání MIA parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/11 - Flash Příloha: RM 344 - 5/11 - Flash

Dne 08.03.2016 se sešel ke svému jednání MIA parlament. Pan Vít Šnopl, jako zástupce spolku Nerco, informoval
MIA parlament o zamýšleném místě a podobě parkurového hřiště. Na příští jednání MIA parlamentu bude pozván ST
a bude se projednávat možnost spolupráce spolku Nerco s městem. MIA parlament dále projednával přípravu
společné akce všech školních parlamentů, která by se mohla uskutečnit v prostorách SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
nebo v "ZŠ Malecí". Stávající předsedkyně MIA parlamentu odstoupila z předsednictví i členství v MIA parlamentu,
novou předsedkyní se stala stávající místopředsedkyně Adéla Vanická a novým místopředsedou se stal Patrik Jílek.
Podněty ze školních parlamentů nejsou.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 08.03.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 344- 14639/16
RM se seznámila se zápisem č. 5 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 08.03.2016 ve znění přílohy č. RM 344 - 5/11 a bere
tento zápis na vědomí.
RM 344 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Žádost Spolku rodičů při ZŠ Komenského o zapůjčení pódia
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 5/12 - Flash Příloha: RM 344 - 5/12 - Flash

Spolek rodičů při ZŠ Komenského žádá RM o zapůjčení krytého pódia na akci "Komenďácký dolomitman", kterou
spolek pořádá ve spolupráci ze školou. Jedná se o soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi zakončené diskotékou.
Akce se uskuteční ve středu 29.06.2016 od 13:00 do 18:00 hodin.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení krytého pódia Spolku rodičů při ZŠ Komenského na akci "Komenďácký dolomitman".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 344- 14640/16,
(uložen úkol číslo 21029).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na zahradě Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, na akci "Komenďácký dolomitman", který pořádá Spolek rodičů při ZŠ Komenského ve
středu 29.06.2016. Spolek rodičů při ZŠ Komenského bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město
nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7.700 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.7.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

5.13 Poděkování ST za akci "Vyhlášení sportovců města za rok 2015"
Identifikace:
ST poděkoval OŠKS, moderátorovi p. Aleši Žďárskému a společnosti Scolarest - zařízení školního stravování spol. s
r.o. za přípravu a průběh Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2015. Byla to velice zdařilá akce, asi
nejlepší za celou dobu její existence.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 344- 14641/16
RM děkuje p. Aleši Žďárskému, společnosti Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o., OŠKS a všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu velmi zdařilé akce "Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2015".
RM 344 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 344 - 29.3.2016

Finance

18:00

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 6/1 - Flash Příloha: RM 344 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 344 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14642/16,
(uložen úkol číslo 21030).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace z majetku města a Městské knihovny Nové Město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 344 - 6/1.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 6/2 - Flash Příloha: RM 344 - 6/2 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v 1. čtvrtletí 2016 - viz příloha č. RM 344 - 6/2.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Mgr. Josef Petera vedoucí odboru Odbor správní
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14643/16
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2016 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/2.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

6.3 Veřejně prospěšné práce - dohody
Zdroj. dokum.: RM 344 - 6/3 Příloha: RM 344 - 6/3

Identifikace:

Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, IČO: 72496991, zastoupeném panem Mgr. Petrem Hlaviznou, ředitelem kontaktního pracoviště Náchod,
Krajská pobočka v Hradci Králové, ke schválení v RM Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016, Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-27/2016 a dále Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 ze dne 25.03.2015 (dále jen „Dodatek č. 2“). Na základě
výše uvedených dohod a Dodatku č. 2 bude městu Nové Město nad Metují poskytován finanční příspěvek na 10
pracovních míst – druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 30.09.2016 a obsluha parkoviště a veřejného WC na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016. Znění dohod a Dodatku
č. 2 - viz příloha č. RM 344 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAAV-12/2016 + Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
NAA-V-27/2016 + Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 ze
dne 25.03.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 344- 14644/16,
(uložen úkol číslo 21031).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V12/2016 uzavřenou mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 (dále jen
„Úřadem práce Českém republiky“) a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 (dále jen „městem Nové Město nad Metují“), předmět dohody/druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města,
péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/3. RM schvaluje Dohodu o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-27/2016 uzavřenou mezi
Úřadem práce Českém republiky a městem Nové Město nad Metují, předmět dohody/druh práce: obsluha parkoviště a
veřejného WC na dobu ode dne 01.04.2016 - 30.09.2016, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/3. Dále RM schvaluje Dodatek č. 2
k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 ze dne 25.03.2015 (dále jen „Dodatek č. 2“)
uzavřený mezi Úřadem práce Českém republiky a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 344 - 6/3. Účelem
Dodatku č. 2 je úprava výše uvedených dohod mezi Úřadem práce České republiky a městem Nové Město nad Metují jako
zaměstnavatelem.
RM 344 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 7

RM 344 - 29.3.2016

Různé

18:05

7.1 Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup komunálního vozidla
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 7/1 - Flash Příloha: RM 344 - 7/1 - Flash

Zakázka realizovaná v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku na nákup zametacího vozu pro potřeby TS se zimními nástavbami - částka na nákup schválena v
rozpočtu. Smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 344- 14645/16,
(uložen úkol číslo 21032).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na nákup komunálního vozidla firmu
Kobit, s.r.o., se sídlem Konecchlumská 269, 506 01 Jičín, IČO: 44792247, za nabídkovou cenu ve výši 2.974.000 Kč bez
DPH, DPH ve výši 624.540 Kč, celková cena vč. DPH 3.598.540 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
344 - 7/1.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Nové Město nad Metují na dobu neurčitou
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 111-7370/15 ve znění "ZM se seznámilo s Koncepcí činnosti Městské policie Nové Město
nad Metují ve znění přílohy č. ZM 111 - 6/1. ZM podle § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, pověřuje, na návrh ST, strážníka Městské policie Nové Město nad Metují, p. Miloše Kratěnu,
plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu služby strážníků MP a v oblasti hospodaření
MP, a to na dobu určitou s platností ode dne 01.01.2016 do dne 30.04.2016. ZM zároveň ruší pověření Bc. Petra
Kubaly udělené usnesením č. ZM 74-6684/11 ze dne 11.06.2011." pověřilo ZM na návrh ST, strážníka Městské policie
Nové Město nad Metují, p. Miloše Kratěnu, plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu
služby strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu určitou s platností ode dne 01.01.2016 do dne
30.04.2016. ST navrhuje ZM pověřit p. Miloše Kratěnu plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti
výkonu služby strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu neurčitou s platností ode dne 01.05.2016.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM pověřit p. Miloše Kratěnu plněním některých úkolů při řízení MP na dobu neurčitou s platností ode dne
01.05.2016.
Odůvodnění:
Strážník MP p. Miloš Kratěna byl ZM pověřen plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu
služby strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu určitou s platností ode dne 01.01.2016 do 30.04.2016.
Po toto zkušební období vykonával p. Miloš Kratěna tuto činnost bez závad, takže tak, jak bylo stanoveno již na
zasedání ZM, předkládá nyní ST návrh na pověření na dobu neurčitou.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Zazněly připomínky k opět živelnému parkování na Husově náměstí v době Velikonoc - je třeba, aby zde v takových
dnech fungoval zvýšený dohled MP. ST přislíbil předání této připomínky na MP.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 344- 14646/16,
(uložen úkol číslo 21033).
RM doporučuje ZM pověřit p. Miloše Kratěnu plněním některých úkolů při řízení MP, tj. řízením MP v oblasti výkonu služby
strážníků MP a v oblasti hospodaření MP, a to na dobu neurčitou s platností ode dne 01.05.2016.
RM 344 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

7.3 ZM 113 (11) - program
Identifikace:
Dne 21.04.2016 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 11. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 113 (11): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 344- 14647/16,
(uložen úkol číslo 21034).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 113 (11): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 344 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Žádost o udělení výjimky dle vyhlášky města č. 1/2006 - p. Libora Hylena (Hotel U Broučka)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 344 - 7/4 - Flash Příloha: RM 344 - 7/4 - Flash

Na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují byla dne 16.03.2016 doručena žádost p. Libora Hyleny - majitele Hotelu U
Broučka na Husově náměstí. Ve své žádosti p. Hylena žádá RM o povolení prodloužení otevírací doby ve venkovních
posezeních u domu č. p. 1245 na Husově náměstí (Hotel U Broučka). Jde o letní předzahrádky, které má žadatel
umístěny na vlastním pozemku. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 344 - 7/4. Fakticky tedy jde o poskytnutí
výjimky k obecně závazné vyhlášce města č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to na
období ode dne 01.05.2016 do dne 30.09.2016 s prodloužením provozní doby po 22. hodině, a po celý týden od 22.
do 24:00.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/schválit žádost o udělení výjimky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 344- 14648/16,
(uložen úkol číslo 21035).
RM projednala žádost p. Libora Hyleny ze dne 16.03.2016 o povolení prodloužení otevírací doby ve venkovních posezeních u
domu č. p. 1245 na Husově náměstí (Hotel U Broučka). RM podle ustanovení čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č.
1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku uděluje výjimku, která umožňuje provoz venkovních
posezeních u domu č. p. 1245 na Husově náměstí (Hotel U Broučka) na období 01.05.2016 - 30.09.2016, po 22. hodině, a to
po celý týden v rozmezí od 22:00 do 24:00 hodin. Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č.
1/2006 s tím, že po 22. hodině nebude docházet k narušování nočního klidu. Tato výjimka se zároveň uděluje s následujícím
postupem při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie v rámci vlastní iniciativy, nebo na základě stížnosti na provoz zařízení
po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných podmínek. 2. Pokud shledá Městská policie porušení podmínek, při
prvním porušení upozorní provozovatele, při druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena RM a při třetím
porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude provoz zařízení omezen pouze na dobu od 6:00 do 22:00
hodin. 3. Zároveň bude Městská policie užívat všech sankčních ustanovení dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za
rušení nočního klidu fyzické osobě, nebo dá Městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro
porušení obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat vždy pouze na základě informací a hodnocení
předložených městskou policií.
RM 344 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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RM 344 - 29.3.2016

7.5 Podnět p. V. K. ve věci webových stránek města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 344 - 7/5 - Flash Příloha: RM 344 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Podnět p. V. K. ve věci webových stránek města Nové Město nad Metují. Podrobnosti viz příloha č. RM 344 - 7/5.
K rozhodnutí:
Projednat podnět p. V. K. + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Radní diskutovali o přehlednosti městského webu a orientaci uživatelů na jeho stránkách. TAJ přislíbil předat
informace na OI a v budoucnu informovat RM o příp. úpravách. MST se vrátil na jednání RM - příchod v 17:30 hodin.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 344- 14649/16
RM projednala podnět p. V. K. ve věci zatraktivnění webových stránek města Nové Město nad Metují a konstatuje, že videa
mající vztah k našemu městu jsou na základě návrhu občanů města po vyřešení autorských práv a za podmínky, že jsou v
odpovídající umělecké a technické kvalitě, již delší dobu umísťována na http://www.novemestonm.cz/turista/letecke-video/.
RM 344 Projednáno.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Informace radního Ing. Prouzy
Identifikace:
Ing. Prouza, který zastupuje město v dané společnosti, podal radním informace z jednání Valné hromady Společnosti
Horní Labe a.s. (Marius Pedersen a.s.).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

7.7 Informace radní paní Petruželkové o úspěchu TJ Spartak - družstvo dorostu
Identifikace:
Paní Petruželková - informace o tom, že dorost TJ Spartak prošel úspěšně kvalifikací a postoupil do První ligy dorostu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města
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Tisk: 4.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 344 - 29.3.2016

7.8 Informace MST
Identifikace:
MST informoval o konání a průběhu Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., která se konala
dne 24.03.2016.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 344:

17:39

Příští porada bude: RM 345, 11.4.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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