Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 345 (ve volebním období 39. zasedání) ze dne: 11.4.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 345 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Ing. Kateřina Novotná
14
15
16
17

Jarmila Valterová
Mgr. Lucie Šímová
Mgr. Václav Kupka
Mgr. Denisa Plšková

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:33
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:46
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04 13:15 15:20
majetkoprávní)
členka (Komise pro otvírání obálek)
13:15
projektová manažerka ORM (Odbor majetku
13:35
města)
tajemnice komise (Komise regenerační)
14:30
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:30
člen (Komise kulturní)
15:50
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
16:20

Odchod
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
15:52
15:40

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

15:20
14:09

Částečná
Částečná

14:42
15:40
17:10
16:32

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 345 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 345 (ve volebním období 39. zasedání) ze dne: 11.4.2016
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

13:00
13:05
13:45
15:00
15:10
15:15
15:45

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 345 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Ing. Kateřina Novotná
14
15
16
17

Jarmila Valterová
Mgr. Lucie Šímová
Mgr. Václav Kupka
Mgr. Denisa Plšková

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:33
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:46
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04 13:15 15:20
majetkoprávní)
členka (Komise pro otvírání obálek)
13:15
projektová manažerka ORM (Odbor majetku
13:35
města)
tajemnice komise (Komise regenerační)
14:30
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:30
člen (Komise kulturní)
15:50
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
16:20

Odchod
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
17:40
15:52
15:40

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

15:20
14:09

Částečná
Částečná

14:42
15:40
17:10
16:32

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 345 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 344) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 344 ze dne 29.3.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 26.10.2015
RM 331- 14037/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 388
Věc:
Souhlas města s pokácením 4 tújí před hřbitovem Všech svatých
Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 4 ks tújí před hřbitovní zdí na pozemku p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM
ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit vhodnou náhradní výsadbu zajišťující pietní charakter v této části hřbitova.
Plnění:
Celkovou výsadbu kolem hřbitova řeší TS, které navrhují vysadit turecké lísky a túje. Tento úkol je řešen přes PVO,
kdy to budou ještě TS konzultovat s ARCH. Zde je proto navrženo úkol kvalifikovat jako splněný.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 23.11.2015
RM 332- 14112/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 450
Věc:
Podnět Ing. Prouza - orientace cestujících na stanovišti autobusů u vlakového nádraží
Usneseni:: RM ukládá OMM navrhnout a zajistit umístění orientační tabulky s plánkem autobusových zastávek před vlakovým
nádražím.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 5.12.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 333- 14120/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 475
Věc:
Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (přesun z RM 331 - 3/10)
Usneseni:: RM se na místě seznámila se stavem opěrných zdí u č. p. 361 v ul. Nádražní. RM ukládá OMM začlenit investici
"Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní" do projektu budoucích oprav komunikace v ulici Nádražní, kterou by měl
Plnění:
realizovat Královéhradecký kraj s tím, že město by se k tomuto projektu připojilo právě s opravou opěrné zdi a s
rekonstrukcí chodníku. RM ukládá TS neprodleně umístit zábrany zajišťující na nezbytnou dobu potřebné zúžení
průchodné šíře chodníku přiléhajícího k horní opěrné zdi.
Částečně splněno, projekt opěrné zdi je hotov a bude připojen k projektu rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní do
žádosti o dotaci, která se bude připravovat v roce 2017. RM 345 schválen nový termín: 5.12.2016 (Příprava rozpočtu
a plánování podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní s připojením projektu na opravu opěrné
zdi.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 337- 14272/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 606
Věc:
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - prodloužení konzole kamerového bodu na MK
Usneseni:: RM bere na vědomí informace o možnostech úprav umístění kamerového bodu na Městské knihovně Nové Město nad
Metují.
Plnění:
Vzato na vědomí.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: TS = Technické služby
RM 338- 14319/16
Odpovídá (Garant) : ST
20 634

Termín: 31.3.2016

, výchozí: 31.3.2016

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

Věc:
Žádost o posouzení stavu zeleně na pozemcích TENNIS CLUB(u) Nové Město nad Metují (Přesun z RM 336 - 2/6
Usneseni:: RM projednala žádost TC Nové Město nad Metují o posouzení a případné schválení úprav zeleně na pozemcích
města, které TC užívá. RM v souladu se stanoviskem TS souhlasí s navrženými úpravami zeleně a ukládá TS, po
Plnění:
projednání s OŽP tyto úpravy provést.
Splněno - zástupce TC Nové Město nad Metují p. J. Uhrin se těchto úprav zúčastnil a považuje je za dokončené.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Provede: TS = Technické služby
RM 340- 14382/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 796

Termín: 31.3.2016

, výchozí: 31.3.2016

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

Věc:
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Usneseni:: RM souhlasí s kácením borovice těžké (žluté) na st. p. č. 1538 v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu Tennis Clubu
Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.2.2016 , výchozí: 29.2.2016
RM 340- 14384/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 797
Věc:
VŘ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2
Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2" firmě Tomovy parky
Plnění:
group s.r.o., Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha 5, varianta č. 2, za nabídkovou cenu 852.251 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky group s.r.o.,
Karlovice - Radvánovice 11, 511 01 Turnov, ve znění přílohy č. RM 340 - 3/2 a pověřuje ST jejím podpisem. RM
souhlasí, aby na toto hřiště byla podána žádost o dotaci z grantového programu ČEZ "Oranžová hřiště".
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: TS = Technické služby
RM 341- 14437/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 848

Termín: 31.3.2016

, výchozí: 31.3.2016

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

Věc:
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 106/3 v k. ú. Spy.
Plnění:

Splněno.
Int: TS

Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 341- 14466/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 868
Věc:
Dopis radní KHK - střední školství ve městě
Usneseni:: RM se seznámila s odpovědí radní KHK pro školství Mgr. Táni Šormové na dopis ST ze dne 15.12.2015. RM ukládá
ST jako členu Školské rady při SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují hledat společně s vedením školy další cesty
Plnění:
ke zkvalitnění a dalšího rozvoje školy, především v oblasti strojírenského vzdělávání.
Průběžně plněno, jde o dlouhodobý proces, na každém jednání ŠR je toto téma projednáváno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OF = Odbor finanční
RM 341- 14469/16
Odpovídá (Garant) : ST
20 870

Termín: 31.3.2016

, výchozí: 31.3.2016

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

Věc:
Vyřazení majetku
Usneseni:: RM schvaluje způsob likvidace, převodu a prodeje majetku města ve znění přílohy č. RM 341 - 6/5.
Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 31.3.2016 , výchozí: 31.3.2016
RM 341- 14483/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 877
Věc:
Smlouva o poskytnutí důvěrných informací
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí důvěrných informací firmě SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno,
IČO: 253 23 989, DIČ: CZ 253 23 989, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/13, a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno - podepsání smlouvy zajištěno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 31.3.2016 , výchozí: 31.3.2016
RM 341- 14484/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 878
Věc:
Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - Marushka
Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle odstavce VI. - Výjimky,
výhradní dodavatel, technické důvody. RM ukládá OSÚ (OI) zajistit nákup nového GIS řešení „Mapový server
Plnění:
Marushka“, licence pro 1 server, společnosti GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO:
15049248, DIČ: CZ15049248, za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.
Splněno - implementace SW proběhla.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: TS = Technické služby
RM 342- 14496/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 909

Termín: 11.4.2016

, výchozí:

11.4.2016

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

Věc:
Dotaz radního Ing. Prouzy k vyhlídce v ul. Na Táboře
Usneseni:: RM ukládá TS provést úpravy prostoru vyhlídky na "Český Betlém" u silnice v ul. Na Táboře.
Plnění:

Splněno.
Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:

Provede: TS = Technické služby
RM 342- 14497/16
Odpovídá
(Garant)
: ST
20 910

Termín: 31.5.2016

, výchozí: 11.4.2016

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

Věc:
Ing. Prouza - opravy komunikací ul. Rezecká - směr na Rezek
Usneseni:: RM ukládá TS provést přednostně nezbytné opravy povrchu komunikace v ul. Rezecká, a to až k Rezku.
Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 345 schválen nový termín: 31.5.2016 (K dnešnímu dni zatím není v provozu
obalovna.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění

Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14501/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 950
Věc:
Změna stavebníka 1 RD v lokalitě Březinky
Usneseni:: RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a
manžely M. a D. F., ve znění přílohy č. RM 343 - 2/2, na pozemky p. p. č. 2073/6 o výměře 114 m2 a p. p. č. 694/11 o
Plnění:
výměře 1057 m2 oddělené geometrickým plánem č. 1905/174/2013.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: TS = Technické služby
RM 343- 14504/16
Odpovídá (Garant) : ST
20 953

Termín: 31.3.2016

, výchozí: 31.3.2016

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

Věc:
Žádost PNT s.r.o. o povolení pokácení stromu rostoucího mimo les
Usneseni:: RM souhlasí s kácením stromu 1 ks buku lesního na pozemku p. p. č. 631/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na
finanční náklady žadatele.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14506/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 955
Věc:
Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání - Spy, ul. Vl. Moravce
Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít Smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha,
k. ú. Spy, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod s p. Pavlem Popem,
Plnění:
IČO: 499 86 686, adresa: Raisova 1558, 547 01 Náchod, za účelem příjezdu k provozovně, ke skladování a jako
manipulační plochu, a to ode dne 01.04.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné ve
výši 30 Kč/m2/rok.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14508/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 956
Věc:
Pronájem části pozemku z majetku města v Krčíně, ul. Nábřežní
Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít ode dne 01.04.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou smlouvu o nájmu části
pozemku p. p. č. 44/9 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10001 u
Plnění:
Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod s pí M. Š. Předmětná část p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín bude
pronajata jako plocha pod stavbami kůlen za roční nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14510/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 958
Věc:
Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v Krčíně u letiště
Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem pí M. Š. Smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10002 pro KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a
Plnění:
obec Nové Město nad Metují, a to ode dne 01.04.2016 za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), pronájem pozemku
ve stávajícím stavu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v navržené výši 6 Kč/m2/rok.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

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.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14522/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 968
Věc:
VŘ - PD - Cyklostezka, Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Cyklostezka, Nové Město nad Metují - Vrchoviny“ firmě Ing. Hynek
Plnění:
Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za nabídkovou cenu 181.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve
znění přílohy č. RM 343 - 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 18.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14523/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 969
Věc:
VŘ - „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“ firmy
Plnění:
Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov a MAUSTR PLUS s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové
Město nad Metují“ firmě PETR ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za celkovou nabídkovou cenu 1.089.832 Kč vč.
DPH, z čehož v roce 2016 bude realizována pouze 1. část této veřejné zakázky, a to obnova fasády č. p. 1210 za
487.832 Kč vč. DPH, 2. část - obnova městského opevnění - věže Zázvorky za 602.000 Kč vč. DPH bude realizována v
roce 2017, v případě schválení ZM. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 100 tis. Kč z org. 1662 Program
regenerace - městské opevnění JV II. etapa na org. 1713 Program regenerace - dům č. p. 1210 a věž Zázvorka obnova obv. pláště. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PETR
ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 345 schválen nový termín: 25.4.2016 (SOD je připravena k podpisu,
uchazeči projevili nějaké připomínky, tak se nechává uběhnout lhůta pro odvolání. Pokud nebudou podány námitky,
tak bude SOD podepsána.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14524/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 970
Věc:
VŘ - „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“ firmu MAUSTR PLUS
Plnění:
s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice 3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“
firmě ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 489.394 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice
129, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
SOD je připravena k podpisu, uchazeči projevili nějaké připomínky, tak se nechává uběhnout lhůta pro odvolání.
Pokud nebudou podány námitky, tak bude SOD podepsána. RM 345 schválen nový termín: 25.4.2016 (Nechává se
uběhnout lhůta pro odvolání. Pokud nebudou podány námitky, tak bude SOD podepsána.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14532/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 975
Věc:
Usnesení Regenerační komise č. 4/2016 ze dne 02.03.2016
Usneseni:: RM ukládá OMM poslat žádost o opravu zadláždění žlabu podél silnice I/14 na Husově náměstí vč. komunikace na
ŘSD ČR.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14536/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 978
Věc:
Smlouva o právu provést stavbu - „Přístřešek pro autobusovou zastávku Na Strážnici“
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - „Přístřešek pro autobusovou zastávku Na Strážnici“ mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. akad. arch. Marií Davidovou, Nahořanská 192, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
Plnění:
č. RM 343 - 3/19 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14537/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 979
Věc:
Smlouva o právu provést stavbu kanalizace a čerpacích stanic v ul. Na Hradčanech
Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a čerpacích stanic v ul. Na Hradčanech na pozemcích v
majetku města č. kat. 2042/3, 2118, 2165/2, 2199/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/20 a
Plnění:
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 18.4.2016

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:
ODSH projednalo s DI Náchod zmíněné místo. DI Náchod sděluje, že instalace svodidel se zpravidla v obci, kde je
omezení rychlosti na 50 km/h, neosazuje. Osazení svodidla by se umístilo pouze tam, kde je situace obzvlášť
nebezpečná, a to v tomto případě nebylo tak vyhodnoceno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 23.5.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14541/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 982
Věc:
Podnět ST z e-mailu ve věci úpravy květinových hodin na náměstí Republiky
Usneseni:: RM zamítá žádost Ing. Libora Hovorky o umožnění vložení textu do květinových hodin na náměstí Republiky a ukládá
TS zajistit doplnění loga města Nové Město nad Metují do květinové výzdoby hodin na náměstí Republiky.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 345 schválen nový termín: 23.5.2016 (Květinová výzdoba bude provedena
v rámci letní výsadby. Nyní je teprve první jarní.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14542/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 983
Věc:
Podnět radního Ing. Prouzy ve věci ul. Pod Lipami
Usneseni:: RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s OŽP a s pí E. Kupkovou informativní článek do Novoměstského zpravodaje a
příp. i na webové stránky města Nové Město nad Metují, ve kterém budou vysvětleny veřejnosti důvody, které vedly k
Plnění:
vytvoření výřezů kolem stromů v novém asfaltovém povrchu v ul. Pod Lipami s tím, že šlo o neopominutelnou
podmínku OŽP, bez jejíhož splnění by nebyla realizace akce možná.
Žádost o prodloužení termínu. RM 345 schválen nový termín: 25.4.2016 (Bude projednáno na RM 345.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14550/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 991
Věc:
Zveřejnění záměru výpůjčky objektu a pozemku
Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, který je součástí pozemku st. p. č. 13,
vč. pozemku st. p. č. 13 o celkové výměře 1578 m2 za účelem zajištění spolkové činnosti Spolku Krčín, Žižkovo
Plnění:
náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 04649273. Záměr výpůjčky bude zveřejněn na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou úhrady všech provozních nákladů a pohybu uživatelů v objektu a jeho
okolí na vlastní nebezpečí.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/416
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14552/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 993
Věc:
VŘ - „Oprava fasády č. p. 179"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády č. p. 179“ firmě p. Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za
Plnění:
nabídkovou cenu 93.588 Kč vč. DPH.
Splněno. Do RM 345 předložena smlouva.
Závěr:
Int: OSN/418
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 18.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14553/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 994
Věc:
VŘ - "Oprava střechy LDT Pavlátova louka"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“ firmě W.H.A. systém spol. s r.o.,
Plnění:
Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, za nabídkovou cenu 384.874 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01
Šumperk, IČO: 61945251, ve znění přílohy č. RM 343 - 4/11 a pověřuje ST jejím podpisem. V případě nezájmu ze
strany uchazeče na prvním místě RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy LDT
Pavlátova louka“ firmě na druhém místě, a to firmě MAKAL s.r.o., Bačetín, Sudín 19, 518 01 Dobruška, IČO:
47451416, za nabídkovou cenu 392.577 Kč vč. DPH.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/419
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14554/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 995
Věc:
VŘ - "Rekonstrukce - topný systém, 2x byt"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce - topný systém, 2x byt“ firmě p. Tomáš Peroutka, Slunečná
Plnění:
2106, 547 01 Náchod, IČO: 63188899, za nabídkovou cenu 155.846 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou p. Tomáš Peroutka, Slunečná 2106, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy č. RM 343 - 4/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Uchazeč odmítl podpis smlouvy. Předloženo do RM 345.
Závěr:
Int: OSN/420
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14555/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 996
Věc:
VŘ - "Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa"
Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa“ firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244,
Plnění:
547 01 Náchod, IČO: 28820266, za nabídkovou cenu 199.830,90 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266,
ve znění přílohy č. RM 343 - 4/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu. RM 345 schválen nový termín: 25.4.2016 (Jednání o znění smlouvy.)
Závěr:
Int: OSN/421
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 31.3.2016 , výchozí: 31.3.2016
RM 343- 14588/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 003
Věc:
Výpověď TopolPro, Heletax - schválení Dohody o ukončení smlouvy
Usneseni:: RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy k využití aplikace HeleTax verze 4.0, firmy Topol pro spol. s r.o., se sídlem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Mejzrem, IČO: 62956027, DIČ:
Plnění:
057-62956027, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - Dohoda o ukončení smlouvy odeslána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 343- 14591/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 004
Věc:
Soutěž "Obec přátelská rodině 2015"
Usneseni:: RM bere na vědomí podání přihlášky do soutěže "Obec přátelská rodině 2015" a ukládá OMM součinnost s OSV při
zpracování žádosti.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 18.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14608/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 007
Věc:
Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku
Usneseni:: 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
Plnění:
kamenných zídek a zdi).
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14612/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 011
Věc:
Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD
Usneseni:: 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
Plnění:
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.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14616/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 013
Věc:
Žádost o zastavení prací na instalací workoutu + žádost o informaci ve věci podpisové akce + zveřejnění přísp
Usneseni:: 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
Plnění:
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.
Splněno - dopis z RM č. 344 byl žadateli odeslán dne 06.04.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14624/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 021
Věc:
Stav opravených zdí za kostelem v ul. Na Zadomí - výjezd RM
Usneseni:: 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
Plnění:
nezbytné a opodstatněné provádět při opravách kromě spárování i překryv povrchu kamenů maltou, což působí značně
nevzhledně.
Pracovníci památkové firmy a odborné firmy byli požádáni o vyjádření. To bude předloženo do RM.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14625/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 022
Věc:
Zveřejnění záměru pronájmu hala HARD
Usneseni:: 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
Plnění:
(doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/422
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 18.4.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14626/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 023
Věc:
Žádost nájemce bytové jednotky (DPS)
Usneseni:: RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky v objektu (DPS), nájemce pí M. R., dohodou ke dni
31.03.2016.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/433
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14627/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 024
Věc:
Kupní smlouva - nákup židlí Triton
Usneseni:: 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
Plnění:
přílohy č. RM 344 - 4/3 a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/434
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14628/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 025
Věc:
Žádost spoluvlastníka o udělení souhlasu
Usneseni:: 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
Plnění:
Tiskařského a kopírovacího centra. RM ukládá OSN vystavit souhlas ve znění přílohy č. RM 344 - 4/4.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/435
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14635/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 027
Věc:
Doplnění nového člena do KSPORT - podnět KSPORT
Usneseni:: RM jmenuje novým členem Komise sportovní p. Tomáše Kupku. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
Plnění:

Splněno.
Závěr:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Poznámka:
Provede: OF = Odbor finanční
RM 344- 14644/16
Odpovídá (Garant) : TAJ
21 031

Termín: 11.4.2016

, výchozí: 11.4.2016

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

Věc:
Veřejně prospěšné práce - dohody
Usneseni:: RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.
NAA-V-12/2016 uzavřenou mezi Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
Plnění:
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.
Dohody a dodatek byly podepsány.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 12 z 39

Tisk: 18.4.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 11.4.2016
RM 344- 14645/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
21 032
Věc:
Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup komunálního vozidla
Usneseni:: 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
Plnění:
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.
Jedná se o zakázku v režimu zákona č. 137/2006 Sb., smlouva může být podepsána až po uplynutí lhůty pro podání
námitek, tedy nejdříve dne 19.04.2016. RM 345 schválen nový termín: 25.4.2016 (Lhůta pro podání námitek uplyne
až po jednání RM 345.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 345 - 11.4.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 345 - 11.4.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Majetkoprávní narovnání pozemků v cestě z ul. Družební do OÁZY
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/1 - Flash Příloha: RM 345 - 2/1 - Flash

Město vlastní podíl o velikosti 9/11 a manželé H. vlastní podíl o velikosti 2/11 pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 152
m2, který výměrou cca 55 - 60 m2 zasahuje do průchodu z ul. Družební směrem do OÁZY, viz příloha - snímek mapy,
pozemky města k návrhu majetkového vypořádání. Pro účely vypořádání spoluvlastnictví je třeba zajistit geometrický
plán na odměření uvedeného pozemku. Za účelem zprůchodnění pozemku p. p. č. 2072/1 je třeba přemístit bránu na
vnější rohy pozemků p. p. č. 681/10 a p. p. č. 681/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajistit geometrický plán pro směnu pozemku. Jako spoluvlastník pozemku vyslovit souhlas s
přemístěním brány.
Odůvodnění:
Pan Ing. H. se dostavil na OMP s tím, že s návrhem na oddělení a následnou směnou pozemku souhlasí. Požaduje,
aby pozemek p. p. č. 681/8 po směně části podél pozemku p. p. č. 2072/1 mezi ním a městem byl úplatně převeden z
města na rodinu Č. a paní Z. K tomu OMM zpracuje návrh po zjištění přesné výměry pozemku pro směnu s manželi H.
Pan Ing. H. požaduje písemný souhlas města, že brána na pozemku p. p. č. 2072/1 může být přemístěna na rohy
oplocení zahrady paní Z. a zahrady manželů H., tj. na pozemek p. p. č. 681/8 ve spoluvlastnictví města (9/11) a
manželů H. (2/11) a že úředníci města nebudou požadovat vstup na tento pozemek. OMP: Na pozemek p. p. č. 681/8
po prodeji pozemků manželům L., manželům H. a manželům Č. již nepotřebujeme vstupovat. Pozemek p. p. č. 2072/1
je třeba jako cestu zpřístupnit. OVRR a ORM: Souhlasí s přesunem brány v zájmu naplnění dlouhodobého záměru
zprůchodnění cesty.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 345- 14650/16,
(uložen úkol číslo 21054).
RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 152 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují dle zákresu a poté připravit návrh na zveřejnění záměru směny. RM souhlasí s přemístěním brány z
pozemku města p. p. č. 2072/1 na pozemek p. p. č. 681/8 na náklady zahrádkářů a to tak, že brána bude tvořit spojnici
vnějších rohů pozemku p. p. č. 681/10 a pozemku p. p. č. 681/3 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že vlastníkům, kteří
nemají jiný přístup na svoje pozemky, rodině Č. a paní Z., bude umožněn přístup ve stejném rozsahu jako doposud.
RM 345 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej bytu z majetku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/2 - Flash Příloha: RM 345 - 2/2 - Flash

Záměr města prodat nemovitost bytovou jednotku byl zveřejněn ode dne 26.01.2016 do dne 30.03.2016 dle usnesení
č. RM 339-14334/16. Přílohy: zveřejněný záměr, protokol o otevírání obálek, návrh kupní smlouvy + "Předkládací
návrh".
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM prodat nemovitost za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Dle protokolu z otvírání obálek bylo podáno 6 nabídek. Všechny nabídky převyšují cenu nemovitosti v místě a čase
obvyklou určenou znaleckým posudkem na částku 510.000 Kč. Kupní smlouva byla schválena PRAV.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14651/16,
(uložen úkol číslo 21055).
RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej nemovitosti - bytové jednotky,
umístěné ve 2. nadzemním podlaží, která je vymezena jako byt ve stavbě budovy, postavené na pozemku st. p. č. 341/1 v k.
ú. a obci Nové Město nad Metují, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o
velikosti 982/5972, zájemci, p. Z. F., za nabídnutou kupní cenu 755.000 Kč, který dle protokolu o otevírání obálek ze dne
04.04.2016 podal městu nejvyšší nabídku s tím, že kupující uhradí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a prodávající
uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. V případě neuhrazení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy
kupujícímu, bude uzavření kupní smlouvy nabídnuto druhému zájemci v pořadí.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.

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

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

2.3 Žádost 4/5 vlastníků domu o prominutí smluvní pokuty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/3 - Flash Příloha: RM 345 - 2/3 - Flash

Vlastníci domu s podílem o velikosti 4/5 požádali dne 04.04.2016 o prominutí smluvní pokuty za neoprávněné užívání
pozemku p. p. č. 304/2 ode dne 01.09.2015 do dne 09.03.2016 ve výši stanovené dle smlouvy o nájmu pozemku na
částku 190.000 Kč viz příloha - výzva k úhradě smluvní pokuty ze dne 15.03.2016 a žádost o prominutí smluvní
pokuty ze dne 04.04.2016.
K rozhodnutí:
1/ Nedoporučit ZM prominutí pokuty a přijmutí platby za ušlé nájemné a pokutu vymáhat soudní cestou nebo sjednat
splátkový kalendář, 2/ doporučit ZM prominutí pokuty a přijmout platbu za ušlé nájemné a/ ve výši 4.207 Kč nebo b/ ve
výši 2.124 Kč.
Odůvodnění:
Důvody žádosti spoluvlastníků podílu o velikosti 4/5 nemovitosti domu, tedy většinového vlastníka nemovitosti (dále
jen "VVN"), kteří byli do dne 31.08.2015 nájemci pozemku p. p. č. 304/2 a kteří pozemek předali dne 09.01.2016 jsou
popsané přímo v jejich žádosti. Je na RM, zda ne/doporučí ZM prominutí smluvní pokuty z důvodů uvedených v
žádosti. Nabídku úhrady nájemného by město mělo přijmout, aby nepřišlo o finanční prostředky, které by dostalo,
kdyby nájemci za pozemek platili nájemné dle smlouvy o nájmu ve výši 9 Kč/m2/rok, a to až do dne 15.11.2015, kdy
měla být uzavřena nájemní smlouvy se zájemcem, p. J. M. Ten nabídl městu ke zveřejněnému záměru pronajmout za
nejvyšší nájemné (podány byly 3 nabídky a všechny vyšší než za 9 Kč/m2/rok) částku 24 Kč/m2/rok, ale nemohl
smlouvu o nájmu uzavřít, protože město mu nemohlo pozemek předat. Pokud by bylo nájemné v této výši za dobu
ode dne 15.11.2015 do dne 09.03.2016 uhrazeno, městu by ze strany VVN nebyla za dobu do dne 08.03.2016
včetně, způsobena žádná majetková škoda.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi se radní zabývali otázkou prominutí dlužné pokuty a návazně výší doplatku nájemného za období,
kdy vinou žadatelů nemohl být pozemek pronajat. K tomu obdrželi ještě radní od ST aktuální informace o posledním
stanovisku p. J. M. jako vítězného zájemce o nájem pozemku - to je zařazeno v novém připojeném bodě 2/10 v článku
Majetkoprávní úkony. Po ukončení diskuse proběhla dílčí hlasování k prominutí pokuty a k podmínce doplacení nájmu
a jeho celkové výše.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14652/16,
(uložen úkol číslo 21056).
RM, na základě žádosti 4/5 bývalých nájemců pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, doporučuje ZM schválit
prominutí smluvní pokuty ve výši 190.000 Kč s tím, že v termínu do dne 31.05.2016 bude ze strany bývalých nájemců
uhrazena částka odpovídající ušlému nájemnému za dobu ode dne 01.09.2015 do dne 08.03.2016 včetně, skládající se z
částky 819 Kč za 76 dní ušlého nájmu za pozemek o výměře 437 m2 (9 Kč/m2/rok), a z částky 3.388 Kč za 114 dní ušlého
nájmu za pozemek 452 m2 (24 Kč/m2/rok), celkem 4.207 Kč.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o nájmu (části) pozemku - vzorová smlouva
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/4 - Flash Příloha: RM 345 - 2/4 - Flash

Ve smyslu Zásad pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují ze dne
22.03.2016 předkládáme ke schválení Smlouvu o nájmu (části) pozemku na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3
měsíce.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vzorovou Smlouvu o nájmu (části) pozemku.
Odůvodnění:
Vzorová smlouva byla schválena PRAV. Ve smlouvě bude doplňováno označení pozemků, m2, cena, případně další
podmínky, které budou RM schváleny přímo v usnesení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 345- 14653/16
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o nájmu (části) pozemku, ve znění přílohy č. RM 345 - 2/4, zpracovanou v duchu platných
Zásad pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují.
RM 345 Schvaluje.
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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 345 - 11.4.2016

2.5 Smlouva o zemědělském pachtu - vzorová smlouva
Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/5 - Flash Příloha: RM 345 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Ve smyslu Zásad pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují ze dne
22.03.2016 předkládáme ke schválení Smlouvu o zemědělském pachtu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vzorovou Smlouvu o zemědělském pachtu.
Odůvodnění:
Vzorová smlouva byla schválena PRAV. Ve smlouvě bude doplňováno označení pozemků, m2, cena, případně další
podmínky, které budou RM schváleny přímo v usnesení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 345- 14654/16
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o zemědělském pachtu, ve znění přílohy č. RM 345 - 2/5, zpracovanou v duchu platných
Zásad pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují.
RM 345 Schvaluje.

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

2.6 Smlouva o výpůjčce pozemků - vzorová smlouva
Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/6 - Flash Příloha: RM 345 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Ve smyslu Zásad pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují ze dne
22.03.2016 předkládáme ke schválení Smlouvu o výpůjčce pozemků.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vzorovou Smlouvu o výpůjčce pozemků.
Odůvodnění:
Vzorová smlouva byla schválena PRAV. Ve smlouvě bude doplňováno označení pozemků, m2, cena, případně další
podmínky, které budou RM schváleny přímo v usnesení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 345- 14655/16
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o výpůjčce pozemků, ve znění přílohy č. RM 345 - 2/6, zpracovanou v duchu platných Zásad
pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují.
RM 345 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

2.7 Pronájem pozemku pro parkování vozidla - Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/7 - Flash Příloha: RM 345 - 2/7 - Flash

Pan P. N. požádal o pronájem části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Spy, z majetku města, vedeného u KÚ pro Královéhradecký kraj Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú.
Spy a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem parkování osobního vozidla, viz přílohy: snímek mapy, technická
mapa, foto a návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s požadovaný pronájmem.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí zatravněné veřejné zeleně (svah), požadovaná část se nachází vedle příjezdové cesty k
objektům (vlastník p. M.). Žadatel již provedl drobné terénní úpravy svahu (odstranil zeminu a plochu zarovnal) a
navrhuje, že plochu zpevní hrubým štěrkem. Dále upřesnil, že plochu již dále nebude zvětšovat a sloužit bude k
nepravidelnému parkování vozidel např. řemeslníků. OVRR: V platném ÚP je toto místo v ploše dopravní
infrastruktury. Nový ÚP však tuto plochu převádí do plochy veřejného prostranství a v koordinačním výkresu je tato
plocha označena jako hodnotný urbanistický celek a není vyloučeno, že plánovaná územní studie veřejných
prostranství bude řešit i tento prostor. V případě souhlasu pak OVRR doporučuje pronájem pouze na dobu určitou s
možností prodloužení do doby realizace veřejného prostranství, především zvážit rozsah úprav plochy pro parkování s
podmínkou uvedení do původního stavu. Skladba podloží by se odvíjela od okolních podmínek a měla by být
zpracována, včetně plošného uspořádání, v nějakém návrhu. Hutněný štěrk pro dočasnou úpravu by zřejmě možný
byl. Zároveň OVRR sděluje, že v případě parkování malého vozidla nebo středního - třída O1 je min. velikost
parkovacích stání 11 m2 (podélné s rozměry 2 x 5,5 m a kolmé 2,4 x 4,5 m). Oba typy parkování jsou nad 10 m2, a to
bez okolních úprav a příp. příjezdu. OV Spy: Nikdo z členů neměl negativní stanovisko a proto s žádostí souhlasí, v
případě ukončení nájmu pozemek uvést do původního stavu. V současné době si OV není vědom nějakého veřejného
zájmu, který by tato část pozemku plnila a pozemek nebyl doposud nikým využíván. TS: V případě souhlasu
doporučuje nájem pouze na dobu určitou po dobu přestavby domu, poté by měl žadatel parkovat na svém pozemku.
ORM a ARCH nesouhlasí s pronájmem, uvedená plocha neodpovídá potřebě pro parkování osobního vozidla a je
také nezbytné nezasahovat do obecní cesty. Docházelo by k částečnému parkování na komunikaci a tím k zúžení
průjezdu ke spodnímu domu. Dle názoru ARCH nelze takto řešit soukromé parkování, je na každém majiteli, aby
parkoval na svém pozemku, navíc místo vedle domu žadatele umožňuje parkování min. 2 vozidlům a proto
nesouhlasí s akceptací privatizace veřejného prostoru. ORM doplňuje, že lze akceptovat pouze parkování na dobu
určitou, ale zároveň upozorňuje, že parkováním dojde k částečnému zúžení průjezdu ke spodnímu domu, kterého by
měl nájemce informovat a příp. si vyžádal jeho souhlas. ODSH: Rozměry parkovacích stání jsou odvozeny od
rozměrů směrodatných vozidel, nezbytných bezpečnostních odstupů od pevných překážek a okolních ploch, způsobu
parkování (jízda vpřed, jízda vpřed s nadjetím, couvání), prostoru za vozidlem (manipulace s přepravovanými
zavazadly) a bočních odstupů pro nástup osob. Z norem vyplývá, že 10 m2 je nereálných při jakémkoliv druhu stání.
OMP: Na místě zjištěno, že max. šíře plochy k parkování je cca 1,9 m a celková plocha pro parkování je upravena na
výměru cca 8 m2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radním bylo prezentováno místo, kde by mělo být auto odstavováno a bylo vysvětleno, že jde o dočasnou záležitost.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 345- 14656/16
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Spy, z majetku města,
vedeného u KÚ pro Královéhradecký kraj Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, za účelem parkování osobního vozidla, a to na dobu určitou, nezbytně nutnou k rekonstrukci domu a vybudování
parkovacích stání na pozemku žadatele, za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok s podmínkami, že plocha pro parkování nebude
stavebně upravována, pouze vysypána štěrkem, bude zachován volný průjezd k domu a při ukončení nájmu bude pozemek
vyklizen a uveden do původního stavu (doplnění zeminy a osetí travou).
RM 345 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 345 - 11.4.2016

2.8 Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/8 - Flash Příloha: RM 345 - 2/8 - Flash

RM uložila OMM, usnesením č. RM 341-14431/16 ze dne 15.02.2016, zveřejnit záměr města prodat městský
pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město
nad Metují v lokalitě na Rychtě, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální cenu
1.200 Kč/m2 pozemku vč. DPH. Záměr města byl zveřejněn ode dne 23.02.2016 do dne 05.04.2016. Ke
zveřejněnému záměru nebyla doručena městu žádná nabídka. Přílohy: ortofoto mapa, zveřejněný záměr, návrh
záměru, foto, usnesení č. ZM 112-7389/16.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek, 2/ záměr města prodat dále nezveřejňovat a vyčkat s prodejem
do doby vyhotovení PD.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s prodejem souhlasí. OMM: výstavba na pozemku bude regulovaná podle Opatření obecné povahy
č. 1/2010 ze dne 16.09.2010, nazvaného jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G.
Masaryka. Pro záměry města je pozemek nepotřebný. Cenu pozemku ovlivňuje blízkost tržnice, která je pronajatá. Dle
znaleckého posudku ze dne 11.03.2015 byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 1.200 Kč/m2.
Usnesením č. ZM 112-7389/16, čl. 4.10 byla schválena nová investiční položka v rozpočtu 2016 „Technická
infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a T.G. Masaryka - PD“. Projektová dokumentace bude řešit uložení
veškerých sítí do proluky tak, aby bylo možné pozemek p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují po prodeji
zastavět dle Opatření č. 1/2010 a jejím hlavním úkolem bude přeložení STL plynovodu mimo nabízený pozemek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 345- 14657/16,
(uložen úkol číslo 21057).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 02.08.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na LV č. 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, viz příloha - návrh záměru.
RM 345 Ukládá.

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

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/9 - Flash Příloha: RM 345 - 2/9 - Flash

1 ks túje západní na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Na základě žádosti Ing. J. L. o odstranění tohoto stromu provedli pracovníci TS a OŽP dne 01.04.2016 terénní
šetření, při kterém bylo zjištěno, že kmen stromu se vychyluje ze svislé osy, došlo k poškození náhrobků, větve
koruny stromu zasahují až ke zdi kostela. V současné době se již jedná se o prostorově nevhodnou výsadbu, z tohoto
důvodu není k odstranění tohoto stromu připomínek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 345- 14658/16,
(uložen úkol číslo 21058).
RM souhlasí s kácením 1 ks túje západní na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 345 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

2.10 Žádost zájemce, p. J. M., o uzavření smlouvy o nájmu pozemku bez ujednání o Pravidlech o užívání
věcného břemene
Zdroj. dokum.: RM 345 - 2/10 Příloha: RM 345 - 2/10

Identifikace:

Dne 21.03.2016 se konalo jednání ST, PRAV a OMM se zájemcem o uzavření smlouvy o nájmu, který podal nejvyšší
nabídku, p. J. M., ve věci nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Pan J. M. byl seznámen s tím,
že pozemek byl městu dne 09.03.2016 předán a ve věci věcného břemene byla sepsána mezi oprávněným a
povinnými Pravidla užívání věcného břemene (dále jen "Pravidla"). Pan J. M. byl seznámen s důvody sepsání
Pravidel a byl vyzván, aby se s Pravidly seznámil a vyjádřil se, zda má nadále zájem o uzavření smlouvy o nájmu
pozemku s tím, aby ve věci podal městu písemné vyjádření. Dne 04.04.2016 sdělil p. J. M. dopisem, že na základě
osobního jednání na MěÚ dne 21.03.2016 žádá o uzavření projednané smlouvy o nájmu a o předání pozemku, viz
příloha - pronájem pozemku ze dne 04.04.2016. OMM předložilo dne 05.04.2016 zájemci o pronájem pozemku, p. J.
M., smlouvu o nájmu pozemku doplněnou o Pravidla. Zájemce dne 07.04.2016, písemně sdělil OMM, že trvá na
uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují v původním znění, které s ním bylo
projednané a schválené bez ujednání o Pravidlech, se kterými vyjádřil nesouhlas, protože dle jeho názoru by jejich
realizace mohla být posuzována jako jednostranné a bezdůvodné vzdání se části práva oprávněného z věcného
břemene, viz příloha - dopis p. J. M. ze dne 07.04.2016.
K rozhodnutí:
1/ Revokovat usnesení a znovu zveřejnit záměr města pronajmout, 2/ jednat s p. J. M. o uzavření smlouvy s
ujednáním o Pravidlech o užívání věcného břemene.
Odůvodnění:
Pravidla byla sjednána za účelem smírného vyřešení hrozícího soudního sporu se spoluvlastníky domu. Pan J. M. po
projednání se ST ve svém vyjádření ze dne 04.04.2016, viz příloha - pronájem pozemku, projevil i nadále zájem o
nájem pozemku. Poté, co obdržel od OMP upravený návrh smlouvy (s odkazem na Pravidla upravující užívání
věcného břemene), však svým dopisem ze dne 07.04.2016 sděluje, že s Pravidly nesouhlasí a vyzývá město, aby
učinilo takové kroky, aby smlouva s ním byla uzavřena bez jakéhokoliv omezení přístupu na pozemek - podrobnosti
viz příloha č. RM 345 - 2/10.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 345- 14659/16,
(uložen úkol číslo 21059).
RM ukládá ST projednat s p. J. M. uzavření smlouvy o nájmu pozemku doplněnou o Pravidla o užívání věcného břemene
zřízeného Kupní smlouvou se smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 25.08.2006, která byla uzavřena mezi
oprávněným, městem Nové Město nad Metují, a povinnými, vlastníky podílu o velikosti 4/5 nemovitosti, a to pozemku stp. č.
420/2 s budovou dne 09.03.2016.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 345 - 11.4.2016

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Propustek Krčín ze dne 04.04.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/1 - Flash Příloha: RM 345 - 3/1 - Flash

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Propustek Krčín ze dne 04.04.2016 viz příloha č. RM 345 - 3/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Na základě oslovení všem zastupitelů projevili o práci ve skupině zájem následující zastupitelé: p. Jiří Hladík, Ing. Petr
Neumann, p. Jiří Krýda, p. Petr Hable. Za OMM skupinu doplní: Ing. Libor Pozděna (OMM), Ing. Ondřej Hanka (OŽP).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz k závěrům vzešlým ze skupiny. Ing. Neumannem, který je členem uvedené pracovní skupiny, bylo
vysvětleno, že se skupina shodla v tom, že v případě, kdy by město realizovalo nějaké investice v oblasti
protipovodňových opatření, tak je právě záležitost propustku a jeho úprav, jednoznačně prioritní. Další diskuse se
týkala fungování propustku při povodních, otázky úprav původního protipovodňového valu apod.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 345- 14660/16,
(uložen úkol číslo 21060).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Propustek Krčín ze dne 04.04.2016, ve znění přílohy
č. RM 345 - 3/1.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Nová položka rozpočtu 2016 - Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují
Identifikace:
V loňském roce RM 326 zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové
Město nad Metují“ z důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka, která byla příliš vysoká (1 028 tis. Kč vč. DPH) a uložila
OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku potřebnou na realizaci této zakázky a uložila OMM
vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. Bohužel, tato položka se do rozpočtu na rok 2016 nedostala.
Po jednání ředitele MKN a vedení města je nyní předložen návrh na dodatečné zařazení této akce do rozpočtu 2016.
Opěrná zídka zajistí bezpečnost dětí a návštěvníků zahrady za MKN při různých kulturních akcích. Jelikož rozpočet
projektanta na celou akci činí cca 850 tis. Kč, je v PD doporučeno rozdělit akci do etap, kdy by v první etapě v roce
2016 proběhla realizace zídky s oplocením a přístupového schodiště, v druhé etapě by se počítalo s výstavbou
bezbariérové rampy. Zmiňovaná první etapa v roce 2016 by měla být do částky 400 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční akci, doporučit schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vybudování zídky s oplocením a přístupového schodiště by umožnilo alespoň dílčí a bezpečné užívání zahrady za
MKN, což bylo v minulosti vyžadováno a přislíbeno.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse a vysvětlení se týkaly etap realizace a potřebných financí. Podstatné je, aby na první etapu nemusela
závazně ihned navázat etapa druhá. Další informace se týkaly postupů pro případ, kdy by byla možná dotace na
realizaci.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14661/16,
(uložen úkol číslo 21061).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční akci „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ v
rozpočtu 2016. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizace akce „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN),
Nové Město nad Metují“ ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku 400 tis. Kč.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.3 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/3 - Flash Příloha: RM 345 - 3/3 - Flash

OMM obdržel od provozovatele Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě smluvního vztahu - Provozní
smlouvy ze dne 01.09.2012 za hodnocené období ode dne 01.01.2015 do dne 31.12.2015 Roční zprávu o
provozování kanalizace ve Vrchovinách. Součástí zprávy je velké množství příloh v elektronické podobě, přílohy jsou
pro případné zájemce založeny na OMM (ORM). Obsahem příloh jsou Finanční nástroje 2015, Celkové vyúčtování
2015, Vrchoviny 2012 - vzor smlouva, Vrchoviny smlouvy (o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14662/16
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny, vydanou dne 29.03.2016
smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve znění přílohy č. RM 345 - 3/3.
RM 345 Bere na vědomí.

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

3.4 Odsouhlasení dodatků k veřejnoprávním smlouvám č. 183 až 188 o poskytnutí dotace z programu
regenerace MPR a MPZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/4 - Flash Příloha: RM 345 - 3/4 - Flash

V loňském roce byly se žadateli příspěvku města uzavřeny smlouvy na poskytnutí povinného příspěvku na obnovu
kulturních památek v MPR Nové Město nad Metují. Na základě požadavku Ministerstva kultury ČR je třeba dle
památkového zákona mít smlouvou ošetřen i účelový příspěvek ze státního rozpočtu. Proto byly vypracovány dodatky
ke smlouvám, kde se uvádějí jednotlivé podíly příspěvku: podíl vlastníka, podíl města a příspěvek z Programu
regenerace.
K rozhodnutí:
Schválit předložené dodatky, které byly odkonzultovány s MK ČR, a nechat podepsat ST.
Odůvodnění:
MPR - městská památková rezervace. MPZ - městská památková zóna.
Veřejnoprávní smlouvou se poskytovaly příspěvky města, povinné podíly z celkových nákladů na obnovu kulturních
památek v MPR Nové Město nad Metují, od roku 2015 musí být ošetřeny rovněž i podíly poskytnuté z účelové dotace
státního rozpočtu MK ČR (do té doby se přidělovaly rozhodnutím památkové péče). V dodatku jsou uvedeny
registrační čísla památek, uveden rozsah prací, zda je příjemce plátce DPH či nikoli, jednotlivé podíly (vlastník, město,
příspěvek programu regenerace), uvedeno závazné stanovisko, všechny údaje, které byly v souhrnném přehledu a
byly přílohou smlouvy, jsou uvedeny přímo v dodatku smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 345- 14663/16,
(uložen úkol číslo 21062).
RM schvaluje předložené dodatky smluv č. 183 až 188 z roku 2015 na podíly finančních příspěvků v Programu regenerace
MPR a MPZ na obnovu kulturních památek a národní kulturní památku, ve znění příloh RM 345 - 3/4. RM pověřuje ST
podpisem těchto dodatků smluv.
RM 345 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.5 Aktuální stav projektů ke dni 06.04.2016
Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/5 - Flash Příloha: RM 345 - 3/5 - Flash

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 345 - 3/5.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomá předložený aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 345- 14664/16,
(uložen úkol číslo 21063).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 06.04.2016, ve znění přílohy č. RM 345 - 3/5.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.6 Aktuální stav dotačních možností
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/6 - Flash Příloha: RM 345 - 3/6 - Flash

ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V diskusi se radní vyjadřovali v tom smyslu, že je překvapuje, jak málo dotačních možností se městu v rámci
existujících programů nabízí. Byla přizvána projektová manažerka Ing. Kateřina Novotná z OMM. Proběhla obsáhlá
diskuse přítomných o nastavení a podmínkách jednotlivých programů, o městských prioritách a možnostech sehnání
dotací. Vše bude nadále bedlivě sledováno a RM bude průběžně informována o novinkách a změnách.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 345- 14665/16
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města, ve znění přílohy č. RM
345 - 3/6.
RM 345 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.7 Stav opravených zdí za kostelem v ul. Na Zadomí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/7 - Flash Příloha: RM 345 - 3/7 - Flash

RM 344 dne 29.03.2016 RM uložila 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.
ORM k danému tématu uvádí:
Stav před obnovou - kamenné historické zdivo bylo v minulosti vyspravené cementovou maltou a tímto zásahem
došlo ke gradaci kamene. Navržená technologie uvedená v závazném stanovisku Státní památkové péče vychází ze
zkušeností obdobně provedených obnov hradebního zdiva:
1) Pro spárování kamene budou použity hmoty na bázi vápenného hydrátu, či přírodní hydraulické vápno s přísadou
plniva z místních zdrojů a pro zpevnění poruchu narušeného kamene organokřemičitany. Použité maltoviny by měly
vykazovat daný stupeň narušeného kamenného zdiva i odpovídající hydraulicitu
2) Po zjištění stupně zasolení bude stanovena vhodná aplikace maltovin a zpevňování povrchu kamene.
3) V co největší míře bude provedeno odstranění zavlhčování hradebního zdiva z vnější strany
4) Spáry budou dle patrného projevu v určitých místech zatřené, v jiných místech vyklínované kamenem na sucho.
Místa s rozdílností spárování se před zahájením prací stanoví přesněji.
Realizace provedení obnovy:
Před zahájením prací dodavatelská firma pozvala zástupce firmy, která vyrábí požadované maltoviny a na základě
zjištěného stavu byl použit Oxal SM-TK spárovací stříkací malta (torket) na opravu přírodního kamene (otevřená pro
difúzy vodních par). Při realizaci bylo zjištěno, že tyto práce nelze provádět „ dělem“ a přistoupilo se k ručnímu
zpracování. Přetřením maltoviny dochází ke zpevnění „roztřepeného“ kamene a prodlouží se jeho životnost. Kámen
zůstává původní, historický.
Na závěr byla provedena hydrofobizace hlavy zdi.
Po realizaci:
Objevují se výkvěty soli, a to je zapříčiněno, že tyto soli byly uzavřené pod cementovým spárováním. Odstranilo se
nevhodné spárování do hloubky 8 až 10 cm, byla použita maltovina MC na vápenné bázi, a tím zůstala spára
„otevřená“. Po deštích dochází k vyplavování soli na povrch zdiva. Toto zasolení bude klesat, proces dozrání obnovy
vyžaduje jistý čas.
Doporučuje se v časových intervalech obnovit hydrofobizaci.
Dne 04.04.2016 se dostavil Mgr. Lukáš Pečenka - specialista pro sanace betonových staveb, aby odebral vzorky pro
chemický rozbor do laboratoře, za firmu MC-Bauchemie s.r.o. Žebrák, která dodávala maltovinu na stavbu pro APN
Bau, a.s. Praha., výsledky jsou doloženy ve vyjádření a zprávě v příloze. Nabídl, že by osobně přijel, aby vysvětlil
požadavek na technologii opravy historické zdi. Státní památková péče Josefov - p. Rais byl e-mailem požádán o
stanovisko, ORM bylo telefonicky sděleno, že mailem nic takového neposkytne. Byla zaslána písemná žádost, na jejíž
vyřízení mají 30 dní.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup.
Odůvodnění:
Zatření spár kamene maltovinou je trend, který památkáři nově vyžadují u všech obnovovaných památkově
chráněných kamenných zdí. Na obnovu další etapy prozatím smlouva podepsána nebyla. Vyhrála ji firma ZAHRADA
HARTA s.r.o. za 489.394 Kč vč. DPH, kde návrh dotace z Programu regenerace činí 83 tis. Kč. Obnova této etapy je
doporučena z důvodu vysypaného zdi z vnější strany zdi. Vyjádření památkářů k provedenému postupu na zdi
opravené v roce 2015 obdržíme nejdéle do dne 06.05.2016. Co se týká solných výkvětů, tak závěr specialisty je, že
se tento stav časem zmírní a zcela odezní, více v přiloženém vyjádření a zprávě.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Do jednání přizvána paní J. Valterová z OMM, která má akci na starosti a která jednala s památkáři v duchu úkolu
zadaného na minulé RM. Část radních i po předaných informacích o stanoviscích památkářů nadále nesouhlasila s
pokračováním akce technologií, která byla schválena. Po delší diskusi pak bylo hlasováno, zda již schválenou akci,
kde byl vysoutěžen i dodavatel, zrušit nebo zda akci realizovat. Zrušení akce těsně neprošlo, takže bude přikročeno k
realizaci a úpravy linie kamenné zdi v této části Zadomí budou dokončeny.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 345- 14666/16
RM bere na vědomí podané informace OMM o stanoviscích památkářů k provedení dalších oprav kamenných zdí v ul. Na
Zadomí.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.8 Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa - přípravné práce, podání žádosti,
rozpočtové opatření
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/8 - Flash Příloha: RM 345 - 3/8 - Flash

V roce 2015 byl ukončen dlouholetý projekt doprůzkumu znečištění v areálu bývalého podniku Elton. Na základě
závěrečných zpráv vyplynula potřeba v sanaci dané lokality pokračovat, tak aby se zamezilo možnému znečištění
významného zdroje podzemní vody „Litá“. S tím souhlasili na závěrečné schůzce, dne 17.07.2015, i zástupci
zainteresovaných subjektů - města Nové Město nad Metují, KHK a zhotovitelé doprůzkumu AECOM CZ s.r.o.,
Dekonta a.s. Pokud by se naskytla možnost financování akce z evropských či národních zdrojů, přislíbil krajský radní
Ing. Jan Tippner kofinancování z Královéhradeckého kraje (dále jen "KHK").
Dne 15.03.2016 byla vyhlášena 36. výzva Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na sanaci ekologických
zátěží a kontaminovaných míst, s příjmem žádostí do dne 30.06.2016. Na základě konzultace s pracovníky MŽP ČR
nám byla tato výzva doporučena k zisku financí pro navazující sanační práce v lokalitě Elton. Celý projekt sanace je
rozvržen na 5 let. Projekční náklady jsou ve výši 10 mil. Kč vč. DPH. S vedlejšími náklady (podání žádosti,
administrace projektu, technický dozor, rezerva, atd.) odhadujeme cenu projektu na 12 mil. Kč vč. DPH, ročně tedy
cca 2,4 mil. Kč vč. DPH. Z OPŽP by bylo hrazeno 85 % z uznatelných nákladů. Zbylých 15 % a neuznatelné náklady
projektu by byly hrazeny na základě smlouvy KHK. Pro zahájení úvodních prací na projektu byl KHK zaslán dne
05.04.2016 předběžný příslib finančních prostředků (viz příloha č. RM 345 - 3/8). Projekt je nutné z počátku
předfinancovat z rozpočtu města NMnM, následně by výdaje byly proplaceny z KHK či z evropských zdrojů. Pro rok
2016 je požadováno pro zahájení prací na projektu učinit na položce §3739 „Stará ekologická zátěž Elton - PD“
rozpočtové opatření a navýšit ji o částku 350 tis. Kč přesunem z položek: § 2219 Cyklostezka K Sirkárně - PD 130 tis.
Kč, § 2219 Cyklostezka Ammann 60 tis. Kč, § 2219 Nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská 60 tis. Kč a § 3322
Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova fasády 100 tis. Kč. Současně s rozpočtovým opatřením se
mění i název položky § 3739 na „Stará ekologická zátěž Elton - sanace“. Přípravné fáze projektu zahrnují podání
žádosti vč. studie proveditelnosti, administraci výběrových řízení na zhotovitele sanace a technický dozor investora.
K rozhodnutí:
Schválit zahájení přípravných prací na projektu „Stará ekologická zátěž - Sanace znečištění, souhlasit s rozpočtovým
opatřením na základě písemného příslibu finančních prostředků od Královéhradeckého kraje ze dne 05.04.2016,
doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 36. výzva, s projektem
„Stará ekologická zátěž - sanace znečištění, I. etapa“.
Odůvodnění:
S OF projednáno a zkontrolováno RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bylo diskutováno, jak velké riziko město podstupuje, když ještě nejsou peníze z kraje na účtu a je třeba již něco
financovat. Vzhledem k dosavadní praxi a zkušenostem by to mělo proběhnout v pořádku.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 345- 14667/16,
(uložen úkol číslo 21064).
RM doporučuje ZM schválit zahájení přípravných prací na projektu „Stará ekologická zátěž - Sanace znečištění, I. etapa“ a
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření ve výši 350 tis. Kč - přesun z akcí Cyklostezka K Sirkárně - Popluží - ul.
Elektrárenská - PD 130 tis. Kč (§ 2219), Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP 60 tis. Kč (§ 2219), Nástupní místo na
přechod v ul. Nahořanská 60 tis. Kč (§ 2219) a Program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova fasády 100 tis. Kč
(§ 3322) na akci Stará ekologická zátěž - Sanace znečištění, I. etapa. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do
Operačního programu Životní prostředí, 36. výzva, s projektem „Stará ekologická zátěž - sanace znečištění, I. etapa“.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.9 Žádost p. Č. Č. o projednání podnětů ke zlepšení vzhledu města a bezpečnosti
Zdroj. dokum.: RM 345 - 3/9 - Flash Příloha: RM 345 - 3/9 - Flash

Identifikace:

Žádost p. Č. Č. o projednání podnětů ke zlepšení vzhledu města a bezpečnosti - viz příloha č. RM 345 - 3/9.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. Č. Č. + zpracovat písemnou odpověď ve věci jeho podnětů ke zlepšení vzhledu města a
bezpečnosti.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM a TS viz příloha RM 345 - bod 3/9.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

ST uvedl jak věc vznikla - p. Č. napsal dopis kvůli workoutu - dopis šel nadvakrát. ST si domluvil schůzku a měl pocit,
že si to vysvětlili a při té příležitosti tak vyjmenoval ST další body. Možná mu dokonce řekl, aby body sepsal. TS navrhují stromy spíš vyřezat, prořezat - jsou husté a stíní trávě. ST - spíš než prokácet navrhuje prostříhat. Ing.
Pozděna - je zde možnost dotace. Dosypat ornici, srovnat a prořezat lípy. Chodník v ul. Sokolská - chodci se musí
vyhýbat autům. ST - navrhuje odpovědět ve smyslu, že tato situace bude řešena po skončení investičních akcí
soukromými subjekty. Ing. Maur - souhlasí se ST a navrhuje odpověď - řešením se bude RM zabývat později. ST odpověď RM se bude spolu s odbornými útvary zabývat po skončení investičních akcí. TAJ - ul. Dukelská - není
chodník ani na jedné straně. Chodník nebude zařazen do investičních akcí.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 345- 14668/16
RM projednala a bere na vědomí žádost p. Č. Č. ve věci podnětů ke zlepšení vzhledu města a bezpečnosti, ve znění přílohy
č. RM 345 - 3/9.
RM 345 Ukládá.

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

3.10 Z Kontroly úkolů - RM 343 - 14542/16 - ul. Pod Lipami - podnět Ing. Prouzy
Identifikace:
Informace pro RM o plnění úkolu a navržených úpravách výřezů kolem stromů v novém asfaltovém povrchu
komunikace v ul. Pod Lipami.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a schválit navržené úpravy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 345- 14669/16,
(uložen úkol číslo 21065).
RM souhlasí s navrženými dílčími úpravami náběhových klínů v asfaltu a výřezů kolem stromů v novém asfaltovém povrchu
komunikace v ul. Pod Lipami a jejich oddělení bílým pruhem - vodící čárou. RM ukládá TS zajistit realizaci opatření v
součinnosti s OMM.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 6.6.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

3.11 Ing. Maur - oprava výtluků v komunikaci v ul. Dobrušská
Identifikace:
Ing. Maur upozornil na naprosto neprofesionální provádění oprav výtluků v ul. Dobrušská.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - způsob, jak jsou zde opravy prováděny, je naprosto nedostatečný a neprofesionální, žádá proto o odeslání
kritického dopisu na kompetentní místa.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 345- 14670/16,
(uložen úkol číslo 21066).
RM ukládá OMM připravit dopis ST adresovaný na radního Královéhradeckého kraje odpovědného za komunikace a na
ředitele SÚS, ve kterém budou upozorněni na nevhodný způsob provádění oprav výtluků v ul. Dobrušská, kdy dochází pouze
k zahrnutí asfaltové směsi do výtluků a jejího uválcování namísto toho, aby byly poškozené části vyříznuty a pak teprve
provedena oprava. Tento způsob oprav je naprosto nevhodný a navíc poté, co byly některé výmoly takto neprofesionálně
„vyasfaltovány “, byla na této komunikaci ponechána celá řada děr, které nadále způsobují, že je zde silnice i nadále obtížně
sjízdná.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 345 - 11.4.2016

Správa nemovitostí

15:00

OMM

4.1 Smlouva o dílo č. 47-2016 - Oprava fasády č. p. 179
Identifikace:

(Int.: OSN/436) Zdroj. dokum.: RM 345 - 4/1 - Flash Příloha: RM 345 - 4/1 - Flash

OSN předkládá ke schválení Smlouvu o dílo č. 47/2016 na provedení opravy fasády objektu č. p. 179 (rozhodnutí o
zadání zakázky - usnesení č. RM 343-14552/16) sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p.
Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Jedná se o schválení smlouvy o dílo na plánovanou akci z rozpočtu OSN. Smlouvu zkontrolovala PRAV - viz
"Předkládací návrh" v příloze č. RM 345 - 4/1.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 345- 14671/16,
(uložen úkol číslo 21067).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 47/2016 na provedení opravy fasády objektu č. p. 179 sepsanou mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a p. Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM 345 4/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 345 Schvaluje.

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

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.03.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/437) Zdroj. dokum.: RM 345 - 4/2 - Flash Příloha: RM 345 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.03.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14672/16,
(uložen úkol číslo 21068).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.03.2016 ve znění přílohy č. RM 345 - 4/2.
RM 345 Bere na vědomí.

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

4.3 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.03.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/438) Zdroj. dokum.: RM 345 - 4/3 - Flash Příloha: RM 345 - 4/3 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.03.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14673/16,
(uložen úkol číslo 21069).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.03.2016 ve znění přílohy č. RM 345 - 4/3.
RM 345 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

4.4 Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Identifikace:

(Int.: OSN/439) Zdroj. dokum.: RM 345 - 4/4 - Flash Příloha: RM 345 - 4/4 - Flash

Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 31.03.2016 v bytovém fondu města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Dle usnesení RM předkládá OSN pravidelně po skončení čtvrtletí.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 345- 14674/16,
(uložen úkol číslo 21070).
RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 31.03.2016 ve znění přílohy č. RM
345 - 4/4.
RM 345 Bere na vědomí.

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

4.5 Zrušení zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Rekonstrukce topného systému - 2x byt"
(Int.: OSN/440)

Identifikace:

Zrušení zadání zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce topného systému - 2x byt" z důvodu odstoupení od podpisu
smlouvy o dílo ze strany vybraného uchazeče. Důvodem odstoupení je početní chyba v cenové nabídce, způsobená
uchazečem a tím pádem nastavení nereálných podmínek pro realizaci daného díla.
K rozhodnutí:
Zrušit zadání zakázky malého rozsahu.
Odůvodnění:
Důvodem odstoupení je početní chyba v cenové nabídce, způsobená uchazečem a tím pádem nastavení nereálných
podmínek pro realizaci daného díla.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Byl vysvětlen důvod zrušení zadání.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 345- 14675/16,
(uložen úkol číslo 21071).
RM ruší zadání zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce topného systému - 2x byt" z důvodu odstoupení od podpisu smlouvy
o dílo ze strany vybraného uchazeče a ukládá OSN provést zadání zakázky znovu.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 345 - 11.4.2016

Školství, kultura a sport

15:10

OSKS

5.1 Inspekční zpráva "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 5/1 - Flash Příloha: RM 345 - 5/1 - Flash

Ve dnech 16. - 18.02.2016 provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát inspekční činnost v
Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod. Předmětem
inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních
vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §
174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Při inspekční činnosti byly zjištěny drobné nedostatky ve školním vzdělávacím
programu, které byly odstraněny v průběhu inspekce. Mezi návrhy na zlepšení stavu školy se zřizovatele týká
doporučení rekonstrukce stropního zdroje denního světla (snížená světlost, zatékání) v učebně výtvarného oboru.
Celkově byla škola hodnocena velmi dobře.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní krátce diskutovali o obsahu inspekční zprávy. Bylo doporučeno uložit OŠKS, aby společně se ST projednal
inspekční zprávu s ředitelem ZUŠ.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 345- 14676/16,
(uložen úkol číslo 21072).
RM se seznámila se zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký
inspektorát ve dnech 16. - 18.02.2016 v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod, a bere tuto zprávu na vědomí. RM ukládá OŠKS společně se ST projednat výsledky inspekční zprávy s
ředitelem Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
RM 345 Ukládá.

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

5.2 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 5/2 - Flash Příloha: RM 345 - 5/2 - Flash

Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant ve výši 33 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje "Polytechnická výchova a vzdělávání" na realizaci projektu s názvem "Zábavná fyzika na ZŠ
Krčín".
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14677/16
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín o grant ve výši 33 tis. Kč z dotačního programu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Polytechnická výchova a vzdělávání" na realizaci projektu s názvem "Zábavná
fyzika na ZŠ Krčín". RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 345 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

5.3 Informace o podání žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ve výši 24 tis. EUR z
rozvojového programu MŠMT Erasmus + "Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů" v rámci aktivity
K2 spojené se spoluprací se školami v rámci EU i mimo EU.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele "ZŠ Komenského" o podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14678/16
RM se seznámila s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 24 tis. EUR z rozvojového programu MŠMT Erasmus + "Spolupráce na inovacích a výměně
osvědčených postupů" v rámci aktivity K2 spojené se spoluprací se školami v rámci EU i mimo EU. RM děkuje vedení školy
za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 345 Děkuje.

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

5.4 Financování Novoměstské filharmonie
Identifikace:
Vzhledem k úspěchům Novoměstské filharmonie, vynikající reprezentaci města a s přihlédnutím ke zvyšujícím se
nákladům na její činnost, je třeba stanovit pravidla financování tohoto tělesa z různých zdrojů - ZUŠ, Rada rodičů,
město Nové Město nad Metují, sponzoři.
K rozhodnutí:
Projednat možnosti financování Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 345- 14679/16,
(uložen úkol číslo 21073).
RM ukládá OŠKS svolat schůzku zainteresovaných osob k projednání možností financování Novoměstské filharmonie a o
výsledku jednání informovat RM.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 345 - 11.4.2016

Finance

15:15

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 6/1 - Flash Příloha: RM 345 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

STIS

Stránka 32 z 39

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

6.2 Dotace 2016 - žádosti
Zdroj. dokum.: RM 345 - 6/2 Příloha: RM 345 - 6/2

Identifikace:

Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky se souhrnem žadatelů s
tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou
zpracovány do souhrnné tabulky (konečná verze přílohy č. RM 345 - 6/2) a předloženy na jednání RM 345. Vybrané
dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
K rozhodnutí:
Schválení dotací (darů) z rozpočtu města žadatelům a příp. doporučení ZM schválit ty dotace, které budou vyšší než
50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak RM následně informuje
ZM. Byly doručeny žádosti dle přílohy č. RM 345 - 6/2. Celková částka k možnému čerpání činí 500 tis. Kč a dále
částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě (cyklobusy, festival veselohry, stacionář Nona, bazén - příspěvek na
plavání). Částka 80 tis. Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na Dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako
hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší
než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali o jednotlivých žádostech a rozhodli o konkrétních částkách.
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14680/16,
(uložen úkol číslo 21074).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a
zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2
takto: Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO Nové Město nad Metují (dále jen
NM) 2 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO českého
zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku o.p.s.,
NM 11 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 15 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 2 tis. Kč, Eva Kučerová
NATURA - redakce sborníku Panorama, Dobré 2 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Centrum sociální pomoci a
služeb o. p. s. Hradec Králové 15 tis. Kč, Laxus, o. s. Nymburk 10 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad
Labem 10 tis. Kč, Salinger Hradec Králové 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Městský fotbalový klub NM 15 tis. Kč, Český
svaz bojovníků za svobodu NM 5 tis. Kč, Příležitost k podání ruky o.s., NM 5 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM
(projekt Piráti na Metuji) 10 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO
Výrov, NM 2 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 20 tis. Kč, ZUŠ Bedřicha Smetany NM 30 tis. Kč, Městský klub NM Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM 5 tis. Kč, Jakub Bahník, NM 2 tis. Kč,
Spolek Krčín NM 2,5 tis. Kč, Zámek rodiny Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad Metují 5 tis. Kč, Impuls Hradec Králové,
centrum podpory uměleckých aktivit 2 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč, Jiří Klemt, NM 5 tis. Kč, Věra Mimrová, NM 5
tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč, Bavíme se
sportem z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (uniformy) 5
tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 3 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými
žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové
organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v
sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 32 tis. Kč, Junák - český
skaut, středisko „ÚTA“ NM 37 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. p. s. NM 45 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Domov svatého Josefa Dvůr Králové 20 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec
30 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 345 - 6/2 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 978 tis. Kč
(300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 90 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675
tis. Kč.
RM 345 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 33 z 39

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

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

6.3 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 6/3 - Flash Příloha: RM 345 - 6/3 - Flash

Schválení likvidace a převodu majetku a vyřazení z účetní evidence - viz příloha č. RM 345 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, převod a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku. Skříň v ZUŠ byla pořízena z prostředků OSN
v rámci postupných úprav vstupních prostor u obřadní síně. Lesní hospodářské osnovy měly platnost 10 let (1996 2015) a v letošním roce budou schváleny nové.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14681/16,
(uložen úkol číslo 21075).
RM schvaluje způsob likvidace majetku v "ZŠ Malecí", majetku města a převodu z majetku města na ZUŠ Bedřicha Smetany
formou svěřeného majetku, ve znění přílohy č. RM 345 - 6/3.
RM 345 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 345 - 11.4.2016

Různé

15:45

7.1 Smlouva o monitoringu skládky TKO Na Popluží a Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 7/1 - Flash Příloha: RM 345 - 7/1 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 46/2016 uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO: 26473330.
K rozhodnutí:
Seznámit se se Smlouvou o dílo číslo zhotovitele 2016 2091, číslo objednatele 46/2016 a schválit její znění.
Odůvodnění:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně zajistit na základě
rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby, než budou skládky rekultivovány. Oproti
loňskému roku bude v roce 2016 sledováno více parametrů (každý druhý rok je dle rozhodnutí rozsah měřených
parametrů vyšší). Dvě závěrečné zprávy ve 3 paré pro každou lokalitu předá Hydrogeologická společnost, s.r.o.,
městu do konce 15.02.2017. Znění smlouvy je projednáno s PRAV Mgr. Lucií Šímovou.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 345- 14682/16
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 46/2016 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“ uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO:
26473330, ve znění přílohy č. RM 345 - 7/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 345 Schvaluje.

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

7.2 Doplnění člena Redakční rady Novoměstského zpravodaje
Identifikace:
Schválit jmenování Mgr. Vladimíra Růžičky jako nového člena Redakční rady Novoměstského zpravodaje. Doplnění je
z důvodu zastoupení Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen "MKN") v Redakční radě Novoměstského
zpravodaje, kterou dříve zastupovala Bc. Martina Tomášová. Ta od dubna 2016 v MKN již nepracuje, ale členkou
Redakční rady Novoměstského zpravodaje zůstává.
K rozhodnutí:
Jmenovat Mgr. Vladimíra Růžičku jako nového člena Redakční rady Novoměstského zpravodaje.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 345- 14683/16
RM jmenuje Mgr. Vladimíra Růžičku novým členem Redakční rady Novoměstského zpravodaje. RM ukládá OSÚ zajistit a
předat jmenovací dekret.
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Tisk: 18.4.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

7.3 Centrum prevence Mandl - Smlouva o dílo č. 50/2016 - "Oprava zateplené fasády č. p. 587"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 7/3 - Flash Příloha: RM 345 - 7/3 - Flash

Vedoucí Centra prevence Mandl, paní Mgr. Lenka Kulichová, předkládá ke schválení Smlouvu o dílo č. 50/2016 mezi
městem Nové Město nad Metují a p. Jaroslavem Valáškem, Fr. Kupky 325, 518 01 Dobruška, IČO: 41248210, DIČ:
CZ7210233382. Předmětem Smlouvy o dílo č. 50/2016 je provedení nátěru fasády objektu č. p. 587, ul. Družstevní,
Nové Město nad Metují, a dalších oprav fasády v rozsahu ve smlouvě uvedeném - viz příloha č. RM 345 - 7/3. Akce je
realizována ve spolupráci s OSN, ale je hrazena z provozních prostředků schválených v rámci celkového rozpočtu
Centra prevence Mandl (celkový rozpočet 1 780 tis. Kč). Mandl obdrží v letošním roce v rámci individuálního projektu
poskytování sociálních služeb od KHK prostředky ve výši 1 287 tis. Kč, které budou využity na mzdové výdaje vč.
pojištění.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo č. 50/2016 a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Přílohou Smlouvy o dílo č. 50/2016 je také "Předkládací návrh" viz příloha č. RM 345 - 7/3, který vzešel ze "Zásad pro
vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují", schválených RM, s
účinností ode dne 01.04.2016.
Vysvětlení: Mgr. Lenka Kulichová vedoucí Klubu Mandl Centrum prevence Mandl
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - připomínka k tomu, že fasáda byla opravena poměrně nedávno.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 345- 14684/16
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 50/2016 na akci: "Oprava zateplené fasády č. p. 587" mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Jaroslavem Valáškem, Fr. Kupky 325, 518 01 Dobruška, IČO: 41248210, DIČ: CZ7210233382, celková cena díla činí
80.529 Kč bez DPH (tj. 97.440 Kč vč. DPH), ve znění přílohy č. RM 345 - 7/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 345 Schvaluje.

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

7.4 Doplnění člena do Komise kulturní a do Komise pro cestovní ruch
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 345 - 7/4 - Flash Příloha: RM 345 - 7/4 - Flash

Předseda Komise kulturní, pan Ing. Martin Prouza, s ohledem na personální změnu ve vedení Městského klubu v
Novém Městě nad Metují (dále jen "MK") navrhuje RM kooptovat do Komise kulturní pana Bc. Zdeňka Krákoru.
Podrobnosti viz příloha č. RM 345 - 7/4. MST zároveň navrhuje RM jmenovat pana Bc. Zdeňka Krákoru novým členem
Komise pro cestovní ruch.
K rozhodnutí:
Schválit jmenování nového člena Komise kulturní + schválit jmenování nového člena Komise pro cestovní ruch.
Odůvodnění:
Bc. Zdeněk Krákora je ode dne 01.04.2016 novým ředitelem MK a se jmenováním do Komise kulturní i do Komise pro
cestovní ruch souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 345- 14685/16,
(uložen úkol číslo 21076).
RM jmenuje Bc. Zdeňka Krákoru novým členem Komise kulturní a novým členem Komise pro cestovní ruch. RM ukládá OSÚ
zajistit a předat jmenovací dekrety.
RM 345 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 345 - 11.4.2016

7.5 K Zápisu č. 1/2016 z Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016
Identifikace:
Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016 projednala RM 443 a kromě problematiky kamenného
mostu uložila řešit ostatní podněty nejdříve na úrovni odborných útvarů a ty je buď budou přímo řešit sami v rámci
svých kompetencí, nebo dají zpětnou vazbu RM v podobě návrhu dalšího postupu tak, aby RM mohla přijmout k tomu
nějaké stanovisko ve formě usnesení. TAJ bude na jednání RM informovat radní o tom, jaké úkoly byly uloženy
jednotlivým odborným útvarům MěÚ na PVO.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní byli seznámeni s uloženými úkoly k jednotlivým podnětům OV Vrchoviny tak, jak byly zadány na PVO. Radní
byli dále informováni i o dalších úkolech a opatřeních, které byly na PVO zadány na základě předchozích podnětů
radních vznesených mimo zápis z RM.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 345- 14686/16
RM bere na vědomí informace TAJ o tom, jaké úkoly, na základě podnětů vznesených OV Vrchoviny na svém jednání
01.03.2016, byly uloženy jednotlivým odborným útvarům MěÚ na Poradě vedoucích odborů a oddělení MěÚ.
RM 345 Bere na vědomí.

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

7.6 Ing. Neumann - výrostci u Kina 70
Identifikace:
Ing. Neumann upozorňuje na scházení se skupin "výrostků" na lavičkách u Kina 70.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann - jde o skupiny mladých lidí, kteří se tam schází, jsou často podnapilí a obtěžují kolemjdoucí apod. ST MP dostala úkoly a bude věnovat tomuto místu zvýšenou pozornost.

7.7 MST - informace
Identifikace:
Aktuální informace MST - uzavírka Sepského mostu, Výroční zpráva o činnosti MěÚ.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

MST - aktuálně informoval přítomné o připomínkách a podnětech, které se objevily a které město řeší v souvislosti s
uzavírkou Sepského mostu. Mj. je požadováno lepší osvětlení přístupu na provizorní most ze strany od města - to řeší
již ORM. Další požadavek se týká doplňkových tabulek u značek signalizujících zákaz vjezdu, jde o to, aby
návštěvníci města dostali info, že na Husovo náměstí je vjezd povolen. Zde bude RM zadán úkol pro OMM. Ing.
Prouza - upozornění na tabulku určující kudy se má jít k provizornímu mostu ze strany od města - pro méně pohyblivé
občany to po schůdkách není možné - přislíbeno, že bude vyřešeno - je třeba zjistit, jak je to zde s vlastníky. Dále v
souvislosti s uzavírkou radní diskutovali o objízdných trasách. MST - na závěr svých informací upozornil na vydání
Výroční zprávy o činnosti MěÚ za rok 2015 a na to, jaké informace Zpráva obsahuje.
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7.8 ST - informace - Valná hromada společnosti Horní Labe a.s.
Identifikace:
Informace ST z jednání Valné hromady společnosti Horní Labe a.s.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST - část hospodářského výsledku bude rozdělena akcionářům podle jejich vlastnického podílu - bude o tom
informovat na ZM.

7.9 Ing. Prouza - doplnění přenosné dopravní značky
Identifikace:
Podnět Ing. Prouzy - v souvislosti s uzavírkou Sepského mostu by bylo vhodné dát při vjezdu do ul. Pod Vinicemi
přenosnou dopravní značku s označením slepé ulice.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 345- 14687/16,
(uložen úkol číslo 21077).
RM ukládá TS zajistit dočasné umístění přenosné dopravní značky označující slepou ulici ve vjezdu do ul. "Pod Vinicemi".
RM 345 Ukládá.

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

7.10 Žádost MK o zábor veřejného prostranství - tradiční akce Brány města dokořán
Zdroj. dokum.: RM 345 - 7/13 Příloha: RM 345 - 7/13

Identifikace:

Ředitel MK žádá RM o povolení a bezplatný zábor veřejného prostranství na tradiční akci "Brány města dokořán",
která se uskuteční v sobotu 23.04.2016 na Husově náměstí. Žádáno je o bezplatný zábor veřejného prostranství v
termínu ode dne 21.04.2016 18:00 hodin do dne 23.04.2016 20:00 hodin. Podrobnosti viz příloha č. RM 345 - 7/10 na
tzv. "žlutém papíře".
K rozhodnutí:
Ne/schválit akci "Brány města dokořán" a zábor veřejného prostranství na tuto akci.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Dva radní nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 345- 14688/16
RM souhlasí s pořádáním tradiční akce "Brány města dokořán", která se uskuteční v sobotu 23.04.2016, jejímž pořadatelem
je Městský klub v Novém Městě nad Metují. RM dále souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství ode dne
21.04.2016 18:00 hodin do dne 23.04.2016 20:00 hodin na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných
podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 08.08.2005, a které budou společně se
souhlasem předány pořadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru a MP dohled nad
celou akcí.
RM 345 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
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7.11 Žádost ředitele MKN o vjezd autobusu na Husovo náměstí
Zdroj. dokum.: RM 345 - 7/14 Příloha: RM 345 - 7/14

Identifikace:

Ředitel MKN žádá RM o povolení vjezdu autobusu na Husovo náměstí dne 05.11.2016 od 18:00 hodin do 22:00 hodin
v rámci akce Noc literatury.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vjezdem autobusu na Husovo náměstí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 345- 14689/16
RM souhlasí s vjezdem autobusu na Husovo náměstí dne 11.05.2016 od 18:00 hodin do 22:00 hodin v rámci akce Noc
literatury.
RM 345 Souhlasí.

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

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 345:

17:40

Příští porada bude: RM 346, 25.4.2016, 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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