Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 356
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 356 (ve volebním období 50. zasedání) ze dne: 26.9.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 356 :
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 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:30
místostarosta (Město)
15:05
16:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
14:54
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:25
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:50
majetkoprávní)
členka (Komise pro otvírání obálek)
14:50
16:03
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:05
16:25
města)

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

Záznam a ověření zápisu RM 356 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 356
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 356 (ve volebním období 50. zasedání) ze dne: 26.9.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 356 :
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 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:30
místostarosta (Město)
15:05
16:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
14:54
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
radní (Rada města)
13:00
16:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:25
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:50
majetkoprávní)
členka (Komise pro otvírání obálek)
14:50
16:03
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:05
16:25
města)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 356 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 355) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 355 ze dne 12.9.2016 :

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

STIS
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Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 356
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 282- 11955/13

Věc : Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM

18 062 Vznik úkolu: 25.11.2013

Termín :

19.12.2016

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh
řešení, které zabrání prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to
mělo být řešení, které odsouhlasí památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných
květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku a z konce podloubí u ZUŠ.
Na základě připomínek k změně č. 1 RP MPR po interní schůzce dne 3.6.2016 na MěÚ NMnM a
po jednání na ministerstvu kultury (MK) dne 20.7.2016 byla provedena řada úprav v dokumentaci
návrhu. Nyní jsou tyto úpravy včetně připomínek města NMnM na MK k závěrečnému vyjádření.
Dle sdělení arch. Hamouzové z MK by to mělo být do konce 09/2016. Po té bude případně
provedena finální úprava dokumentace návrhu a vypsáno veřejné projednání, které by se mělo
uskutečnit do konce 12/2016.

Závěr: schválen nový termín: 19.12.2016 z důvodu: Probíhá projednávání a proces dle SZ..

Věc : Usnesení komise KREG č. 2/2015 - zpracování návrhu seznamu památek místního
významu
Termín : 10.10.2016
Garant :
19 583 Vznik úkolu: 16.2.2015

RM 315- 13273/15

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, , Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního
významu" na základě územně-analytických podkladů a konzultací s Národním památkovým
ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz usnesení č. RM 312-3170/15).
OVRR-OŽP sleduje - v září proběhlo jednání KREG, která seznam upravovala. Výsledek bude
předložen RM. Viz hlášení o plnění usnesení č. RM 351- 14978/16.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Výsledek jednání KREG a RM 356..
RM 343- 14503/16

Věc : Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro N-SYS s.r.o.

20 952 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a vést na pozemcích
města p. p. č. 617/1, druh pozemku ostatní plocha - zeleň, a p. p. č. 619/16, ostatní plocha komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 vedeném na
KÚ pro KHK, KP Náchod, síť elektronických komunikací, provozovat ji, opravovat ji a udržovat ji,
a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/m2 zatíženého pozemku, a to v
rozsahu 73,69 m2, který byl stanoven geometrickým plánem č. 2022-11/2015, tj. za celkovou
částku 14.738 Kč + DPH v zákonné výši s tím, že žadatel uhradí návrh na vklad do KN.
Smlouva podepsána a úhrada městu zaplacena. Žadatel nepodal návrh na vklad práva do KN,
což je ale již jeho záležitost.

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

STIS
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Tisk: 3.10.2016

RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
19.9.2016 byl v Komisi regenerační schválen konečný seznam významných hrobů. Probíhá
konečná úprava situací hřbitovů. Montáž na jednotlivé hřbitovy bude provedena v průběhu října
2016.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Schvalovací proces, zpracování situací, výroba..
RM 346- 14704/16

Věc : Investiční priority OV ve městě

21 096 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.9.2016 Plnění:

26.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM vyzývá OV Spy, Krčín a Vrchoviny, aby v rámci předkládaných požadavků na nové investice
v roce 2017, vycházeli ze svých priorit a z reálnosti realizace takových akcí.
Splněno - viz příloha. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 346- 14721/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje

21 107 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na Festival hasičských
přípravek 2016, který pořádá ve dnech 17. a 18.09.2016 Krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Krajské sdružení
hasičů Královéhradeckého kraje bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové
Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 8.500 Kč. RM ukládá TS zajistit postavení a
následný úklid krytého pódia.
Bc. Petr Fanta požadavek na postavení krytého pódia zrušil.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 347- 14755/16

Věc : Projekt na obnovu dětského hřiště v krčínském parku

21 178 Vznik úkolu: 9.5.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí projekt pí A. S. na obnovu dětského hřiště v krčínském parku, ve znění
přílohy č. RM 347 - 3/4. RM konstatuje, že projekt bude využit při plánování záměrů úprav
dalších dětských hřišť ve městě v následujících letech, a to v duchu konceptu stanoveného RM
342 na jejím koncepčním zasedání dne 29.02.2016. RM děkuje autorce za předložený námět.
Splněno.

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

STIS
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Tisk: 3.10.2016

RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p.
p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č.
RM 349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
uhradí město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí
žadatelka.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Zatím znalec posudek nevypracoval. Šetření se
znalcem na místě se konalo 10.8.2016. Urgováno 3x telefonicky..
RM 349- 14827/16

Věc : Podání pí Z. st. ve věci parkování

21 279 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. st. doručené dne 19.05.2016 a
odpověď ST na toto sdělení ze dne 24.05.2016, vše ve znění přílohy č. RM 349 - 2/22. RM
ukládá OMM umístit na komunikaci na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
dopravní značku zákaz státní.
Žádost o prodloužení termínu pro druhou část plnění usnesení.

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: Čekáme na právní moc opatření vydaného ODSH..

RM 349- 14882/16

Věc : Žádost o povolení akce na Husově náměstí - politické hnutí ANO

21 321 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

24.9.2016

Garant :

ST

TS Technické služby, MP Městská policie, Nositel: Pozděna
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na předvolební kampaň s názvem
„KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ“ a s připojením k elektrické síti na pořádání předvolební
akce Politické hnutí ANO, které se uskuteční v sobotu 24.09.2016 od 14:00 do 22:00 hodin na
Husově náměstí před „vlaštovkami“. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek
pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016 a které budou
společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením
daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění
součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá pořadatel akce, tj. ANO, Babická 2329/2,
149 00 Praha 4. RM ukládá TS zajistit po dobu konání akce otevření veřejného WC na Husově
náměstí.
Splněno - akce se uskutečnila.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14901/16

Věc : Plnění usnesení č. RM 349-14900/16 - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové
herny v ul. U Lípy

21 365 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

16.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s provedením opravy vyplaveného asfaltu na komunikaci u objektu tiskárny a
pingpongové herny v ul. U Lípy, a to fy Novostav Hradec Králové, za předpokládanou cenu cca
25.000 Kč + DPH. Tuto akci uhradit z rozpočtu TS.
Splněno.

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

STIS
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Tisk: 3.10.2016

RM 350- 14902/16

Věc : Sdělení k pronájmu pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

21 366 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM schvaluje předloženou odpověď na sdělení p. J. M. ze dne 03.06.2016 a ukládá OMM
sdělení spolu s tímto usnesením RM zaslat podateli a poté předložit nejbližšímu zasedání ZM na
vědomí.
Splněno. Předkládáme ZM 115.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14904/16

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v ul. Pod Vodojemem

21 368 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. p. č.
677/19, p. p. č. 677/22, p. p. č. 677/29, p. p. č. 677/49, p. p. č. 677/51, p. p. č. 677/70, p. p. č.
677/130, p. p. č. 677/131, p. p. č. 677/132, p. p. č. 677/133, p. p. č. 677/134, p. p. č. 677/135,
p. p. č. 677/141, p. p. č. č. 679/3, p. p. č. 709/1, ve vlastnictví města, zapsaným na LV č. 10001,
pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod dle předložené smlouvy za cenu dle
znaleckého posudku v rozsahu 824,51 m2, který bude upřesněn GP na náklady budoucího
oprávněného z věcného břemene.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14922/16

Věc : Komunikace a sítě v areálu bývalých kasáren - úkol pro Komisi názvoslovnou

21 380 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

26.9.2016

OMM Odbor majetku města,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2016 Plnění:

Garant :

ST

, Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM ukládá Komisi názvoslovné předložit návrh k budoucímu pojmenování lokality bývalých
kasáren.
Splněno. Komise názvoslovná se sešla dne 15.09.2016 a pro budoucí pojmenování lokality
kasáren doporučuje RM vybrat z názvů ul. Lochmanova nebo ul. Spojovací. Podrobnosti viz
zápis z 1. jednání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 jako samostatný bod č. 7/2 v
programu RM č. 356.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14937/16

Věc : Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - provedení nápravných opatření

21 387 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM na základě výsledků veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. - 04.05.2016
kontrolní skupinou vedenou městským interním auditorem v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, ukládá řediteli školy předkládat zřizovateli,
prostřednictvím OŠKS, čtvrtletní přehled nákladů v oblasti ICT. RM dále ukládá řediteli školy
vysoutěžit "externího" správce sítě. RM ukládá řediteli školy provést i veškerá další nápravná
opatření vyplývající ze Zprávy o kontrole a o jejich uskutečnění informovat zřizovatele
prostřednictvím OŠKS.
Ředitel školy předložil čtvrtletní přehled nákladů v oblasti ICT. Soutěž na "externího" správce sítě
na doporučení kontrolní skupiny vedené městským interním auditorem ředitel školy zrušil a bude
vyhlašovat soutěž novou. Důvodem ke zrušení byly chyby v zadávací dokumentaci. Ředitel školy
provedl nápravná opatření vyplývající ze Zprávy o kontrole. V současné době provádí ve škole
kontrolní skupina vedená městským interním auditorem následnou kontrolu.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Probíhá následná kontrola a hlavně nebyl dosud
vysoutěžen externí správce sítě!.
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Tisk: 3.10.2016

RM 350- 14952/16

Věc : Zápisy č. 4 - 6 z jednání KV

21 399 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

22.9.2016

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

19.9.2016 Plnění:

ST

, Nositel: FroV
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM bere na vědomí zápisy č. 4 - 6 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 340 - 7/3 a ukládá je předložit do jednání ZM.
Splněno. Zápisy č. 4 - 6 z jednání KV vč. prezenčních listin jsou zařazeny do programu jednání
ZM 115 (13. ve volebním období 2014 - 2018) v samostatném bodě č. ZM 115 - 6/1.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14961/16

Věc : Koupě pozemku do vlastnictví města - veřejné prostranství u kláštera

21 443 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 2062-262/2016 z pozemků p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a st. p. č. 278/2 o
výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v
ulici Komenského a Klosova, vedených na listu vlastnictví č. 2791 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, od vlastníka Českomoravské provincie
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, za
kupní cenu ve výši 120.000 Kč s tím, že náklady na geometrický plán a návrh na vklad do
katastru nemovitostí uhradí město a kupní cena bude uhrazena do 10 dnů po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí bude uhrazena dle platného zákona
ke dni uzavření kupní smlouvy.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Dohoda s prodávajícím - bude předloženo na ZM
116 dne 3.11.2016..
RM 351- 14974/16

Věc : Umístění DZ před vývěskami ve Vrchovinách - svislé DZ „Zákaz zastavení“

21 456 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ před vývěskami ve
Vrchovinách z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců (dětí). RM ukládá OMM zajistit potřebná
vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Bylo vydáno opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu. Je vydáno na 1 rok
během kterého zažádáme a vyřídíme stanovení místní úpravy provozu. Realizace proběhne do
konce září 2016.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Čekali jsme na vyjádření DI Náchod..

RM 351- 14976/16

Věc : „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“

21 458 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

26.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: VojS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ulici T. G. Masaryka,
Nové Město nad Metují“ do nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
na zateplování bytových domů a ukládá OMM po podání žádosti o dotaci zahájit práce na
zadávacím řízení pro výběr dodavatele na tuto akci.
Splněno, žádost o dotaci byla podána, nyní probíhají přípravné práce na zadávací dokumentaci
pro výběr dodavatele.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 351- 14978/16

Věc : Usnesení Regenerační komise č. 6 a 7/2016 ze dne 27.06.2016

21 459 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM ve spolupráci s OVRR upravit Seznam hodnotných nemovitostí v Novém Městě
nad Metují a zúžit počet objektů architektonicky, urbanisticky a historicky významných na 60 ks
(vypustit dvorní objekty a kolny) a upravit návrh pravidel pro poskytování dotace městem tak, aby
se příspěvek města vztahoval jen na obnovu vnější části nemovitostí (obvodový plášť, střechy,
komíny, krov, střešní krytina, fasáda a výplně otvorů) a dále na statické zajištění.
Seznam hodnotných nemovitostí v Novém Městě nad Metují byl upraven a byl předložen ke
schválení do Komise regenerační, která ho dne 19.9.2016 schválila. Konečná verze seznamu
hodnotných nemovitostí bude předložena do RM 358 vč. pravidel financování. Váže se na plnění
usnesení č. RM 315-13273/15, které je nadále ve sledování, nositelem je zde OVRR.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Příprava pravidel financování..
RM 351- 14985/16

Věc : Zápis č. 9 z jednání Komise pro vyváženou dopravu

21 464 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

Garant :

24.10.2016

ST

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

RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 22.06.2016 a
bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/24. RM ukládá OMM seznámit komisi
na jejím příštím zasedání se stanoviskem TS k navrhovaným úpravám stezky mezi ulicí
Havlíčkova a Elektrárenská tak, aby mohla sloužit cyklistům.
Komise se sejde 11.10.2016. Na tomto zasedání ji seznámíme se stanoviskem TS.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Jednání komise proběhne dne 11.10.2016..
RM 351- 14988/16

Věc : Umístění DZ v ul. Československé armády (v úseku od ul. U Lípy po ul. Sadová) - svislé
DZ „Zákaz zastavení“

21 467 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

30.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v ul. Československé
armády a to v úseku mezi ul. Sadová a ulicemi Dukelská a Kasárenská ve směru k bývalým
kasárnám, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zabránění nežádoucího přesunu
parkujících vozidel. RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
O potřebná vyjádření bylo zažádáno, po jejich získání bude zažádáno o Stanovení místní úpravy
provozu na místních komunikacích (proces trvá cca 3,5 měsíce) a poté proběhne realizace.

Závěr: schválen nový termín: 30.1.2017 z důvodu: Zahájen proces pro povolení DZ „Zákaz zastavení“..

RM 351- 15005/16

Věc : Žádost SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují o veřejnou omluvu a nápravu situace

21 480 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

26.9.2016

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 351 - 5/11 žádost SPŠ, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují (p. Jiřího Andrše) ze dne 13.06.2016 o veřejnou omluvu a nápravu
situace. RM vzala na vědomí informace ST a Ing. Maura o obsahu a průběhu jejich jednání s
pedagogy školy a informaci ST o následné schůzce s vedením školy, které se zúčastnil MST a
vedoucí OŠKS. RM ukládá vedení města pokračovat v dalších krocích zaměřených na podporu
školy, a to dle závěrů a postupů dohodnutých na schůzce zástupců města s vedením školy.
Splněno. ST jednal s generálním ředitelem fy Ammann Czech Republic a. s. o navázání lepší
spolupráce se školou. Po tomto jednání následovaly kontakty fy se školou. Dne 25.08.2016 byla
podepsána Deklarace o spolupráci mezi městem a školou.

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

STIS

Stránka 8 z 44

Tisk: 3.10.2016

RM 352- 15013/16

Věc : Koupě pozemku do majetku města pro chodník ve Vrchovinách

21 494 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit přijetí daru od paní L. H., a to pozemek p. p. č. 218/2 o výměře 21
m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 220 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Předloženo do ZM 115.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15014/16

Věc : Prodej části pozemku z majetku města v ul. Českých legií

21 495 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
zájemcům, manželům A. K. a J. K., za nabídnutou kupní cenu 130 Kč/m2 pozemku s tím, že
návrh na vklad do KN a náklady na geometrický plán uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí
bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy.
Předloženo do ZM 115.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15015/16

Věc : Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY

21 496 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej podílu na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, z vlastnictví města, vedený na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
manželům D. a R. Č., o velikosti 23/99 za sjednanou kupní cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj.
celkem 2.730 Kč, manželům J. a J. Č., o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj.
celkem 2.730 Kč, a paní P. Z., o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj. celkem
2.730 Kč s tím, že kupující uhradí náklady na vklad do KN. Daň z nabytí nemovitostí bude
uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy.
Předloženo do ZM 115.

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

RM 352- 15016/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - Žižkovo náměstí

21 497 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP - 12 -2007550/VB/1 - Nové
Město n. M zemní přípojka kNN pro p. č. 128/4, H. k pozemku p. p. č. 675/2 v k. ú. Krčín v
rozsahu 18 m dle geometrického plánu č. 837-9973/2016. Cena za zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou je 200 Kč za 1 m dotčeného pozemku, tj. celkem 3.600 Kč + DPH v zákonné výši.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 352- 15017/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 498 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města dát do výpůjčky části pozemků o
celkové výměře cca 275 m2: p. p. č. 2034/18, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 357/1, druh
pozemku ostatní plocha a p. p. č. 872/3, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Město
nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15020/16

Věc : Darování pozemku do majetku města v ul. Nábřežní

21 501 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, ve znění přílohy č. RM 352 - 2/11, na pozemek p.
p. č. 38/17 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada, oddělený geometrickým plánem č. 840266/2016, z majetku paní Ing. R. E., zapsaný na LV č. 1029 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Předloženo do ZM 115.

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

RM 352- 15021/16

Věc : VŘ - „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“

21 502 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.9.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Opěrná zídka s rampou za čp.
30, Nové Město nad Metují, I. etapa“ firmě Štefan Kroka, Bohuslavice 251, IČO: 16276353, za
nabídkovou cenu 616.095,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 120 tis. Kč
z položky „Místo pro přecházení v ul. TGM stavební úpravy včetně nasvětlení“ § 2219, org. 1690,
30 tis. Kč z položky „ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa“ § 3113, org.
1668, 70 tis. Kč z položky „ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD“ § 3113, org.
1604 na tuto akci. RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové
Město nad Metují, I. etapa“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka,
Bohuslavice 251, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Dne 19.09.2016 byl vydána společný souhlas pro
stavbu „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují" a dodavatel byl dne 20.09.2016
vyzván k podpisu SOD. Předpoklad podpisu je do konce září 2016..
RM 352- 15033/16

Věc : Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP v ul. Klosova

21 510 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s vyhrazením stávajícího parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vozidlo
žadatele pana PhDr. V. Š. z důvodu, že místo bylo vybudováno jako místo veřejné.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 352- 15052/16

Věc : Evropský den bez aut

21 521 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

Garant :

22.9.2016

ST

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

RM souhlasí s podpisem "Charty 2016" starostou a zároveň souhlasí s účastí města Nové Město
nad Metují na akci "Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí uvedených v příloze č. RM
352 - 7/1.
Splněno. Evropský den bez aut se v Novém Městě nad Metují uskutečnil v pátek 16.09.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15063/16

Věc : Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"

21 530 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která
je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy č. RM 353 - 5/1, a dále RM doporučuje
schválit Přílohu č. 1 k tomuto dodatku, ve znění přílohy č. RM 353 - 5/1.
Splněno, předloženo na program jednání ZM 115 dne 22.09.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15064/16

Věc : Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT (přesun z RM 351 - 5/8)

21 531 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného občanství, čestného uznání a
poděkování města jako ocenění činnosti pro město navrženým občanům města, ve znění
upravené přílohy č. RM 353 - 5/2. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti
oslav 28. října 2016 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Splněno, předloženo na program jednání ZM 115 dne 22.09.2016.

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

RM 354- 15078/16

Věc : Žádost o prominutí pokuty a prodloužení termínu kolaudace

21 541 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM nedoporučuje ZM souhlasit s prominutím dluhu ve výši 300.000 Kč, který vznikl žadateli, p. L.
P. za neuhrazenou uplatněnou sankci za nedodržení podmínek smlouvy o provedení stavby ze
dne 20.02.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 07.10.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 06.05.2015 a
ukládá OMP ve spolupráci s PRAV podat žalobu na vymožení dluhu za neuhrazenou smluvní
sankci ve výši 300.000 Kč.
Předloženo do ZM 115. Žaloba bude podána po projednání v ZM a případném rozhodnutí o
neprominutí dluhu v ZM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 354- 15083/16

Věc : Umístění zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště, Krčín - přesun z RM 352 - 3/14 výjezd na místo

21 546 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

26.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ulic Polní a U Letiště. RM ukládá
OMM prověřit možnost vodorovného dopravního značení (žlutá čára v délce 10 m v ul. U Letiště),
která by tak zamezila parkování aut a zlepšila by rozhledové poměry při vyjíždění z ul. Polní.
Splněno. V RM 355 čl. 3/3 bylo uloženo umístit VDZ.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15084/16

Věc : Plánovací smlouva č. 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad
Metují (Krčín)"

21 547 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

Garant :

22.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2 na akci "Rekonstrukce vozovky
III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)" mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem ve znění upravené přílohy č. RM 354 - 3/2 a pověřit ST jejím
podpisem. RM ukládá zástupcům města jednat o maximálním zkrácení termínu přípravy a
realizace akce.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15085/16

Věc : Jmenování člena a náhradníka do komise pro výběr zhotovitele "Rekonstrukce vozovky
III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)"

21 548 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

Garant :

22.9.2016

ST

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

RM jmenuje Ing. Libora Pozděnu, p. Petra Hableho jako členy a Ing. Simonu Vojnarovou a Ing.
Michala Besedu, MBA, jako náhradníky do komise pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Nové Město nad Metují, Krčín)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém
regionu“.
Splněno. Usnesení bylo odesláno na CIRI.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15086/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti u Luštince - výjezd na místo

21 549 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

24.10.2016

OMM Odbor majetku města,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.9.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM v souladu se stanovisky odborných útvarů MěÚ nesouhlasí s navrženým vybudováním
parkovacích míst podél krajské silnice na p. p. č. 642/13 v k. ú. Krčín, který je v soukromém
vlastnictví. RM ukládá OMM předložit návrhy dalších částí pozemků v majetku města, které jsou
v sousedství bytových domů v dané lokalitě, které by bylo možno vypůjčit a na kterých by bylo
možné vybudování jednotlivých parkovacích míst, a to vlastním nákladem jednotlivých zájemců vlastníků bytů.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Ve stanoveném termínu nebylo možné zadání
úkolu splnit. Proběhlo zmapování oblasti a nyní ARCH ve spolupráci s ORM provede návrhy umístění
možných parkovacích míst..

STIS

Stránka 12 z 44

Tisk: 3.10.2016

RM 354- 15087/16

Věc : Odstranění nebo posun zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků

21 550 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s odstraněním 1 ks krátkého příčného zpomalovacího prahu z důvodu nezískání
potřebných souhlasů od dotčených obyvatel. RM ukládá OMM ve spolupráci s TS odstranit tento
zpomalovací práh.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15088/16

Věc : VŘ - PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /2

21 551 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM nesouhlasí se zadáním veřejné zakázky "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění /2", uchazeči, který jako jediný podal nabídku, z důvodu
vysoké ceny. RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové
Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /2“ a ukládá OMM nové vypsání výběrového
řízení.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15089/16

Věc : VŘ - „Administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“

21 552 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení
nabídek, a na základě odstoupení vítězného uchazeče, firmy SPF Group, s.r.o., Bozděchova
99/6, 400 01 Ústí nad Labem, z výběrového řízení, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ firmě,
která se umístila na druhém místě, tj. firmě DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 354 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15090/16

Věc : Hřiště a sportoviště v Krčíně - výsledky ankety

21 553 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM děkuje paní R. E. za organizaci ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně" a za zpracovanou
zprávu s výsledky. RM ukládá OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku
investičních akcí města, ze kterého zastupitelé města každoročně, při tvorbě rozpočtu, vybírají
akce k realizaci. RM dále ukládá OMM jednat o možnosti získání pozemku p. p. č. 643/16 pro
tuto investici.
Částečně splněno - tj. položka byla zařazena do Zásobníku, zůstává k řešení jednání o získání
pozemku.

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: K získání pozemku bude třeba zajistit i
dokumentaci dokladující jeho budoucí využití..

STIS

Stránka 13 z 44

Tisk: 3.10.2016

RM 354- 15096/16

Věc : Úpravy zeleně na křižovatce ulic Polní a U Letiště, Krčín - výjezd na místo

21 557 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.9.2016 Plnění:

Garant :

26.9.2016

ST

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

RM ukládá TS zajistit provádění úprav zeleně na křižovatce ulic Polní a U Letiště, a to za účelem
zlepšení rozhledových podmínek při výjezdu z ulice Polní.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15106/16

Věc : Pronájem nebytových prostor kadeřnictví MSSS Oáza

21 567 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/481

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání (prostory kadeřnictví) v objektu MSSS Oáza, č. p.
1424 v celkovém rozsahu 21 m2, vč. mobiliáře, uchazeči pí V. M. Pronájem bude uzavřen na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 450 Kč/m2/rok - pronájem prostor pro
podnikání; 2.500 Kč/rok - pronájem mobiliáře. Smlouva bude sepsána mezi MSSS Oáza a pí V.
M.
Splněno. Smlouva podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15107/16

Věc : Žádost a Zveřejnění záměru - rozšíření stávající výpůjčky prostor v č. p. 427, ul.
Československé armády (kasárna)

21 568 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/482

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru rozšíření prostor uživatelů části objektu č. p. 427
(kasárenská budova), Spolku "První řešení", Družební 922, Nové Město nad Metují, IČO:
26632519. Zveřejněný záměr bude mimo jiné korespondovat s podmínkami předchozího
zveřejnění (tj. doba neurčitá, jedno měsíční výpovědní lhůta, zahrnutí do Provozního řádu, vše
na náklady žadatelů).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15109/16

Věc : Žádost o dotaci z rozpočtu města - T. J. Sokol Nové Město nad Metují

21 569 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OF Odbor finanční, Nositel: KupV
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM se seznámila se žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Nové Město nad Metují o dotaci z rozpočtu
města na opravu parketové podlahy velkého sálu novoměstské sokolovny. RM doporučuje ZM
schválit dotaci z rozpočtu města ve výši 150 tis. Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad
Metují na opravu parketové podlahy velkého sálu novoměstské sokolovny. RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - navýšení položky Dotace TJ Sokol NM - oprava podlah (§ 3419) o
částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky daně z
příjmů právnických osob (položka 1121).
Splněno, předloženo na program jednání ZM 115 dne 22.09.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 354- 15123/16

Věc : ZM 115 (13) - program

21 579 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2016 Plnění:

22.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 115 (13): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Splněno. Řádné veřejné zasedání ZM 115 (13. ve volebním období 2014 - 2018) se bude konat
dle RM schváleného programu, a to ve čtvrtek dne 22.09.2016 od 16:00 hodin v přednáškovém
sále Městské knihovny Nové Město nad Metují.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15125/16

Věc : Dar do majetku města - pozemek pod komunikací Ke Sta Schodům

21 582 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit přijetí daru a to podíl o velikosti ½ pozemku p. p. č. 2144/9 o výměře
191 m2, druh pozemku ostatní plocha a způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město
nad Metují od dárkyně, paní H. Z. s tím, že náklady na vklad do KN uhradí město. Město děkuje
dárkyni za její vstřícnost a pochopení.
Předloženo do ZM 115.

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

RM 355- 15126/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města v ul. Železova louka

21 583 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.9.2016 Plnění:

RM schvaluje ve znění upravené přílohy č. RM 355 - 2/2: odpověď na vyjádření a žádost p. P. S.
o revokaci usnesení č. RM 352-15011/16 ke zveřejněnému záměru města pronajmout pozemek.
RM ukládá OMM v případě, že p. S. ani po projednání záležitosti za účasti ST nepřistoupí na
uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle zveřejněného záměru města pronajmout, podat podnět
na OVRR k odstranění nepovolené stavby.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Jmenovaný byl seznámen s odpovědí na jeho vyjádření a
žádost o revokaci usnesení RM. Děkuje za nabídku schůzky přímo s panem ST, tohoto kroku si
velice váží. Do dne 23.09.2016 pošle vyjádření. Uvedl, že se potřebuje k tomu poradit s
právníkem. Návazně na to dne 20.09.2016 dorazila "Předžalobní výzva", ve které právní
zástupce p. S. vyzývá k vydání údajně vydržených pozemků. Tzn., že celá záležitost skončí
pravděpodobně u soudu.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Pokračují jednání..
RM 355- 15130/16

Věc : Ukončení nájmu výpovědí z důvodu neuhrazení nájemného - pozemek k podnikání

21 586 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM ukládá OMM dát nájemci p. Petru Žabkovi, IČO: 652 20 099, bytem Českých legií 4, 549 01
Nové Město nad Metují, výpověď z nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 56 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují z důvodu neuhrazení nájemného pro rok 2016 ve sjednaném termínu.
Výpovědní doba počne běžet dnem 01.10.2016 a nájem bude ukončen dne 31.10.2016.
Nájemce je povinen uhradit nejpozději ke dni skončení nájmu poměrnou část nájemného za
dobu užívání v roce 2016, tedy za období od dne 01.01. do dne 31.10.2016, a to ve výši 2.800
Kč.
Žádáme o posunutí termínu.

Závěr: schválen nový termín: 10.10.2016 z důvodu: Nájemce poslal dne 13.9.2016 e-mailem zprávu, že
do 2 dnů zaplatí dlužné nájemné. K 19.9.2016 nemáme zprávu, že zaplatil. Výpověď v případě, že
nezaplatí, zašleme včas kurýrní službou..
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Tisk: 3.10.2016

RM 355- 15131/16

Věc : Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren

21 587 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM uložit ST jednat o předložené nabídce od společnosti Fuertes development,
s. r. o., IČO: 26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář Palackého tř. 158,
612 00 Brno, ve věci odkoupení pozemků v areálu bývalých kasáren. RM ukládá OMM zpracovat
návrh na využití hlavní budovy vč. ekonomických souvislostí.
Předloženo k projednání do ZM 115. Žádost o prodloužení úkolu ke zpracování návrhu na využití
hlavní budovy.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: OMM zjišťuje a zpracovává data pro návrh na
využití hlavní budovy..
RM 355- 15134/16

Věc : SOD - Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní

21 590 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. na akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní", ve znění přílohy č. RM
355 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15136/16

Věc : Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova při překládce nn do země - související investice

21 592 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí podané informace k plánované investici firmy ČEZ Distribuce a.s. v ul. ul.
Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova. RM v případě, že fy ČEZ Distribuce a.s.
nebude akceptovat žádost města Nové Město nad Metují o posun realizace přeložky nn v ul.
Johnova, Československé armády, Dukelská a Husova do roku 2017, doporučuje ZM schválit
novou položku rozpočtu na rok 2016, a to "Rekonstrukce chodníků v ul. Johnova" ve výši 1,1 mil.
Kč. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - nová položka "Rekonstrukce chodníků v ul.
Johnova" ve výši 1,1 mil. Kč. Částka bude pokryta navýšením příjmů v položce Daně z příjmů
právnických osob (pol. 1121).
Splněno.

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

RM 355- 15139/16

Věc : Aktuální stav projektů k 07.09.2016

21 593 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 07.09.2016, ve znění
přílohy č. RM 355 - 3/7.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 355- 15140/16

Věc : Žádost firmy ELEKTRO-COMP spol. s r.o.

21 594 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s odpuštěním smluvní pokuty z Nájemní smlouvy č. 19/2016 mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ELEKTRO-COMP spol. s r.o., Česká Skalice ve výši 31
tis. Kč ke dni 05.09.2016, z důvodu, že tato akce byla na žádost města zrealizovaná nad plán
firmy ČEZ Distribuce a.s. pro rok 2016 již v letošním roce a byla provedena současně se stavbou
"Kanalizace v ul. Nábřežní", kterou realizovalo město Nové Město nad Metují ve spolupráci se
společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15141/16

Věc : Návrh parkování v areálu "ZŠ Malecí"

21 595 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.9.2016 Plnění:

RM souhlasí s návrhem parkování v areálu "ZŠ Malecí", ve znění přílohy č. RM 355 - 3/9, a
ukládá ST projednat rozhodnutí RM zavedení tohoto režimu parkování s ředitelkou "ZŠ Malecí".
Splněno, ST projednal, na PVO byl uložen úkol TS zajistit vyznačení parkovacích míst. OMM
bude zajišťovat doplnění DZ, které zamezí parkování na zelených plochách v ulici 28. října.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15143/16

Věc : Změna výše schváleného příspěvku města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2016

21 597 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit změnu příspěvku města: 1) p. P. B., obnova krovu do náměstí a
střešní plášť, ze 143 tis. Kč na 125 tis. Kč; 2) p. J. M. B. D., na obnovu dřevěné konstrukce
Jurkovičova mostu (zámecká zahrada ze 60 tis. Kč na 41 tis. Kč, aby odpovídal 15 % celkových
nákladů na obnovu kulturní památky.
Splněno.

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

RM 355- 15144/16

Věc : Investiční seminář - výstupy z jednání pro ZM 115 - seznam prioritních investic 2017 -

21 598 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

22.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OF Odbor finanční, Nositel: Pozděna
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit seznam prioritních investic města pro období 2017 - 2020 ve znění
upravené přílohy č. RM 355 - 3/12.
Předloženo do ZM 115.

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

STIS

Stránka 17 z 44

Tisk: 3.10.2016

RM 355- 15145/16

Věc : Projektové záměry novoměstských škol ("ZŠ Krčín", "ZŠ Komenského") - nové investiční
položky 2016

21 599 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

Garant :

22.9.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit projektové záměry:
1) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Krčín - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro
praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s
digitálními technologiemi.
2) na rekonstrukci půdních prostor ZŠ Komenského pro vytvoření odborných učeben pro
praktickou výuku, zajištění bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy
a práce s digitálními technologiemi.
RM doporučuje ZM schválit nové investiční položky rozpočtu 2016 na přípravu projektů 1) ZŠ
Krčín - půdní vestavba a 2) ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah. RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření: 1) nová položka ZŠ Krčín - půdní vestavba ve výši 350 tis. Kč a 2)
nová položka ZŠ Komenského - půdní vestavba a výtah ve výši 350 tis. Kč. Částky budou
pokryty navýšením příjmů v položce Daně z příjmů FO ze závislé činnost (pol. 1111).
RM ukládá OMM prověřit výhody případného podání integrovaného projektu s oběma
projektovými záměry v jedné žádosti.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15148/16

Věc : Smlouva o pronájmu prostoru pro umístění telekomunikačního zařízení

21 600 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/484

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání (jednoho místa) pro umístění
telekomunikačního zařízení na ploše střechy objektu č. p. 34, Žižkovo náměstí, Krčín, mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322,
Dobruška, IČO: 27477207, ve znění přílohy č. RM 355 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15149/16

Věc : Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání

21 601 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/485

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (prodejna drogerie) v objektu č. p.
44, ul. T. G. Masaryka, podaná nájemcem p. Radko Rovenským, V Aleji 838, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 13576593.
OSN bere na vědomí.

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

RM 355- 15151/16

Věc : Dopis pro RM - nájemce bytového domu

21 603 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Int: OSN/487

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

RM bere na vědomí dopis pí I. Š., nájemce bytové jednotky v bytovém domě a ukládá OSN
situaci v domě monitorovat. V případě porušování povinností nájemce řešit dle možností
uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Dále RM ukládá OSN jednat s
nájemkyní bytu o možnostech vedoucích k uklidnění situace (výměna bytu apod.).
Splněno. Nájemce informován.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 355- 15164/16

Věc : Vzor zásad pro příspěvkové organizace a obchodní společnost v majetku města pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

21 604 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KonR
26.9.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2016 Plnění:

RM schvaluje vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ve znění přílohy č. RM 355 - 7/4 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací a ředitelce
PNT s.r.o., aby zpracovali vlastní zásady, které budou v souladu se schváleným vzorem a podle
těchto zásad postupovali. RM ukládá OŠKS zajistit rozeslání vzorových zásad všem organizacím
města a PNT s.r.o.
Splněno, vzor Zásad byl odeslán všem ředitelům PO a ředitelce PNT s.r.o.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15165/16

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2006 a OZV č. 2/2015

21 605 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

22.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a Obecně závazná
vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění přílohy č. RM 355 - 7/5.
Splněno - zařazeno do programu jednání ZM 115 (13).

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15168/16

Věc : Kalendář RM a ZM na rok 2017

21 607 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

22.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 355 7/8 a ukládá OSÚ informovat o tomto rozpisu ZM, VO, OI, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a
další zainteresované subjekty.
Splněno. Schválený "Kalendář RM a ZM na rok 2017" byl dne 16.09.2016 e-mailem postoupen
na vědomí všem zainteresovaným osobám a subjektům (ZM, VO, OI, PNT s.r.o., PO, atd.) +
zveřejněn na webové stránky města do sekce "Samospráva - Zápisy a dokumenty RM / ZM".

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 3.10.2016

RM 355- 15169/16

Věc : Zrušení Komise pro otvírání obálek a změna obsazení Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek

21 608 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
26.9.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2016 Plnění:

26.9.2016

Garant :

ST

, Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM v souladu se změnou zákona o veřejných zakázkách a ve smyslu znění nových Zásad města
Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozhodla o zrušení
Komise pro otvírání obálek a dále rozhodla o změně obsazení Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek, která převezme s platností ode dne 01.10.2016 i činnost zrušené Komise
pro otvírání obálek. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude pracovat v tomto
obsazení: osoba se zvláštní způsobilostí OMM, odpovědná osoba (příp. zástupce určený
oprávněnou osobou), uvolněný člen ZM, pí Marie Machová, Ing. Pavel Kmoníček a 2 náhradníci Ing. Zdeněk Slavík a p. Jiří Lokvenc. RM děkuje všem dosavadním členům komisí za odvedenou
práci a ukládá OSÚ zajistit odeslání dopisů ST všem členům komisí s poděkováním a dále
zajistit zaslání jmenovacích dekretů členům nově obsazené komise pro posouzení a hodnocení
nabídek.
Splněno - děkovné dopisy byly odeslány dne 19.09.2016 - nové jmenovací dekrety nebylo třeba
vyhotovovat (dle domluvy s TAJ a PRAV), neboť stávající členové Komise pro posouzení a
hodnocení nabídek jsou členy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek již od ustavení této
Komise ve volebním období 2014 - 2018.

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

STIS
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Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 356 - 26.9.2016

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Splatný úkol č. 21 096 z RM 346-14704/16 dne 25.04.2016 - investiční priority OV ve městě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 1/1 - Flash Příloha: RM 356 - 1/1 - Flash

RM je na vědomí předkládáno plnění splatného úkolu. Jedná se o investiční priority Osadních výborů (dále jen "OV") v
Novém Městě nad Metují - viz unesení č. RM 346-14704/16 dne 25.04.2016 ve znění: "RM vyzývá OV Spy, Krčín a
Vrchoviny, aby v rámci předkládaných požadavků na nové investice v roce 2017, vycházeli ze svých priorit a z
reálnosti realizace takových akcí."
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - jde o hlášení plnění dlouhodobého úkolu, který zadala RM v dubnu 2016, tj. pro jednání o rozpočtu na rok 2017
předložit priority jednotlivých osadních výborů. Kromě vzetí na vědomí je třeba rozhodnout, co s návrhy dál. ST - je to
podkladový materiál pro tvorbu rozpočtu 2017. OV Krčín předal mnoho akcí, bude to bráno podle pořadí, jak byly
sepsány. Vrchoviny předaly optimální seznam - tj. jednoznačnou prioritu - rekonstrukce tzv. "kamenného mostu".
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15170/16,
(uložen úkol číslo 21633).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 356 - 1/1 předložené návrhy investičních priorit jednotlivých osadních výborů ve
městě na rok 2017. RM ukládá OMM zařadit tyto návrhy jako podklad pro projednávání investiční části rozpočtu na rok 2017.
RM 356 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 356 - 26.9.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej části pozemku z majetku města k parkování v ul. U Lípy
Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/1 - Flash Příloha: RM 356 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Manželé H. žádají o odkoupení části z pozemku p. p. č. 674/12 o výměře 310 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu vyřešení parkování jejich osobních
automobilů na vlastním pozemku. V přílohách č. RM 356 - 2/1: foto, majetek města a sítě, ortofoto, vyjádření odborů,
žádost se zákresem.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 356 - 2/1.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Proběhla diskuse o vývoji majetkoprávních procesů vztahujících se k pozemkům v této lokalitě, radní se shodli, že v
této chvíli nelze již další část prodávat, možno řešit jedině dočasnou výpůjčkou.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15171/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 674/12 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá
OMM nabídnout manželům H. možnost požádat o výpůjčku pozemku s tím, že si na něm vybudují na své náklady řádné
parkovací místo dle podmínek města.
RM 356 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku z majetku města k parkování v ul. Na Františku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/2 - Flash Příloha: RM 356 - 2/2 - Flash

Paní A. M. žádá o koupi, části o výměře cca 70 m2 z pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 358 m2, druh pozemku
ostatní plocha ostatní, způsob využití komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují. V případě nesouhlasu města s
prodejem plochy o výměře 70 m2 z pozemku p. p. č. 733/19 žádá o pronájem nebo o výpůjčku na dobu neurčitou s
tím, že by 40 m2 pozemku chtěla využít k parkování 1 osobního vozidla na zatravňovacích dlaždicích a 30 m2 k
údržbě zeleně. V přílohách č. RM 356 - 2/2: foto, ortofoto, pozemky v majetku města, snímek mapy, technická mapa vše, technická mapa - sděl. vedení, vyjádření odborů, žádost s přílohou.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat. Ne/souhlasit se záměrem pronajmout/dát do výpůjčky.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 356 - 2/2.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Radní se shodli, že obdobná žádost byla předložena již v minulosti, město nemá zájem uvedený pozemek prodat.
Pozemek je součástí celku stávajících přízemních bytových domů, které město vlastní a v budoucnu plánuje jejich
prodej, a to s podmínkou změny jejich konstrukce na patrovou bytovou zástavbu. Na pozemku jsou dále vedeny sítě
/kanalizace/ a celé území je určeno k budoucí revitalizaci. RM je zároveň přesvědčena, že žadatelé mají dostatečné
plochy k parkování vozidel na svých pozemcích. Dočasným řešením by snad mohlo být pronajmutí či výpůjčka části
uvedeného pozemku na požadovaný účel, samozřejmě, že při splnění veškerých náležitostí a dle podmínek daných
OMM. Smlouva by byla uzavřena do doby prodeje nemovitostí p. p. č. 733/19 a stp. č. 810 včetně stavby domu.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 356- 15172/16,
(uložen úkol číslo 21634).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM souhlasí se záměrem města dát do výpůjčky část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují
za účelem zbudování parkovacího místa dle projektové dokumentace s tím, že smlouva bude uzavřena do doby prodeje
nemovitostí p. p. č. 733/19 a stp. č. 810 včetně stavby domu v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM připravit do RM
357 návrh zveřejnění záměru města podle tohoto usnesení.

STIS

RM 356 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

2.3 Prodej části pozemku z majetku města pro umístění přípojek a dopravní obsluhy v Březinkách
Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/3 - Flash Příloha: RM 356 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Manželé Ing. P. K. a Ing. J. K. požádali o odkoupení části o výměře 239,03 m2 z pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 4
458 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem umístění nových přípojek a dopravní obsluhy pro své pozemky. V
přílohách č. RM 356 - 2/3: celkový situační výkres, katastrální situace, ortofoto, ortofoto se zákresem, snímek mapy se
zákresem, souhrnné stanovisko OŽP, ÚP, vyjádření odborů, žádost s přílohou, situace komunikace.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záměrem prodat část pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů MěÚ v příloze č. RM 356 - 2/3.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla delší diskuse radních nad žádostí a nad stanovisky odborných útvarů MěÚ. Vzhledem k tomu, že
navrhované vedení přístupové komunikace je v rozporu s platnou studií zástavby Březinky a dále je v rozporu s tzv.
"studií zeleně", která koncepčně řeší území v souladu s budoucím novým ÚP, radní nesouhlasili s uvedenou trasou
komunikace. Co se pak týká přípojek inženýrských sítí, tak RM s vědomím, že dojde ke znehodnocení městského
pozemku, rozhodla, že i přes to je možné o tomto jednat.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15173/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 239 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, protože takové dělení pozemku by bylo v rozporu se studií zeleně a schválenou studií vedení komunikace od firmy
FATO. Připojení domu komunikací je proto třeba situovat dle této schválené studie.
RM 356 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Výpůjčka částí pozemků v lokalitě u Penny marketu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/4 - Flash Příloha: RM 356 - 2/4 - Flash

Investor stavby „Nákupní park Nové Město nad Metují“ fy Czech Retail Project Gamma k. s. požaduje výpůjčku části
pozemku p. p. č. 589/1 o výměře 2 300 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku trvalý travní porost; části p.
p. č. 589/2 o výměře cca 40 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části p. p. č. 2242 v k. ú. Nové Město nad Metují
o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně
a výstavby spojovacího chodníku. Chodník vybuduje investor a následně jej převede do majetku města. Přílohy č. RM
356 - 2/4: koordinační situace, snímek mapy se zákresem, návrh záměru, ortofoto a sítě, výřez situace se zákresem.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku části pozemků.
Odůvodnění:
Dne 08.09.2016 se uskutečnila u ST schůzka za účasti OMM a OVRR, na které byly s projektantem projednány,
vyřešeny a následně zapracovány připomínky města k projektu Retail parku vedle prodejny Penny. Za této situace
může být i dle názoru odborných útvarů za město vydáno kladné vyjádření k předložené PD. Ve smlouvě bude
sjednána její účinnost ke dni vydání platného územního rozhodnutí a skončení ke dni vydání změny územního plánu.
Pozemky p. p. č. 589/1 i p. p. č. 589/2 jsou pronajaty k zemědělskému užívání dle druhu pozemku (trvalý travní
porost) p. P. H. s výpovědní lhůtou v délce 1 rok. S nájemcem bylo projednáno ukončení nájmu dohodou. Další
vyjádření v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse radních o budoucím možném vývoji v dané lokalitě i s přihlédnutím k využití městského pozemku, tj.
zda např. požadovaná výpůjčka by nemohla mít nějaký negativní dopad na budoucí dobré využití městského
pozemku. Jeden radní chyběl při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 356- 15174/16,
(uložen úkol číslo 21635).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města, dle návrhu v příloze č. RM 356 - 2/4, poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č.
589/1 o výměře cca 2 300 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část pozemku p. p. č. 589/2 o výměře cca 40 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a část pozemku p. p. č. 2242 o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny
pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a výstavby spojovacího chodníku.

STIS

RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

2.5 Prodej nebytové jednotky z majetku města na T. G. Masaryka
Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/5 - Flash Příloha: RM 356 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Prodej nebytové jednotky č. 104, dnes prodejny drogérie, v budově č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují včetně podílu o velikosti 35665/523116 ke společným částem budovy a k pozemku stp. č. 1524 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Jednotka je v přízemí budovy č. p. 44 až 47 na Rychtě proti autobusovým zastávkám. Nebytovou
jednotku č. 102 v budově č. p. 47, a to lékárnu, vlastní manželé K. V přílohách č. RM 356 - 2/5: návrh záměru,
ortofoto, snímek mapy, vyjádření odborů.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zajistit znalecký posudek, ne/uložit zveřejnit záměr prodat, pokud uložit zveřejnění tak rozhodnout zda
nejvyšší nebo nejvhodnější nabídce nebo připravit záměr s doplněním dle projednání v RM.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 356 - 2/5.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Radní se shodli, že bude zveřejněn záměr prodeje bez uvedení minimální ceny, nejvyšší nabídce a zároveň bude
zadáno zpracování znaleckého posudku. Do vyvěšení záměru bude zapracována již tradičně možnost od záměru
odstoupit bez udání důvodů.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 356- 15175/16,
(uložen úkol číslo 21636).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na jednotku č. 104 v budově č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat jednotku č. 104 v budově č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě
nad Metují nejvyšší nabídce dle upraveného návrhu v příloze č. RM 356 - 2/5.
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Řešení zeleně a lesoparku u MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 356 - 2/6

Identifikace:

Na jednání v kanceláři ST dne 16.06.2016 byl uložen TS úkol ve spolupráci se SL a OŽP navrhnout rozsah kácení
stromů v prostoru vedle domu R. Tato lokalita byla navštívena RM při jejím výjezdu dne 29.08.2016. V pátek
09.09.2016 se uskutečnila prohlídka stromů přímo v areálu lesoparku za účasti paní Mgr. J. Továrkové (OŽP), p.
Davida Reka, DiS. (SL), a p. Miroslava Trojana (TS). Ke kácení bylo navrženo a označeno 8 ks buku lesního a 13 ks
smrku ztepilého. Vedoucí TS žádá RM o souhlas s pokácením celkem 21 ks stromů na pozemku p. p. č. 673/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují s tím, že kácení se zrealizuje do konce roku 2016.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 356- 15176/16,
(uložen úkol číslo 21637).
RM souhlasí s pokácením 8 ks buku lesního a 13 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
s tím, že kácení se zrealizuje do konce roku 2016.
RM 356 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 356 - 26.9.2016

Rozvoj

15:20

OMM

3.1 Žádost p. T. D. o řešení dopravní situace v ul. Dobrušská ze dne 07.09.2016 + 08.08.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/1 - Flash Příloha: RM 356 - 3/1 - Flash

Žádost p. T. D. o řešení dopravní situace v ul. Dobrušská ze dne 07.09.2016 + 08.08.2016. Žadatel navrhuje zvážit
možnost instalace fotoradaru, příp. průměrového radaru v ul. Dobrušská. Řidiči osobních i nákladních vozů zde jezdí
velmi vysokými rychlostmi a žadatel má mj. i problém se zajížděním a vyjížděním osobního vozidla k domu. Dále
upozorňuje na další problém s tím související, tj. praskání zdí domů kvůli otřesům z průjezdu těžkých nákladních
vozidel vysokou rychlostí v této lokalitě. Podrobnosti viz dopis p. T. D. v příloze č. RM 356 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. T. D. + zvážit řešení situace + zadat případné úkoly a písemně odpovědět žadateli.
Odůvodnění:
Stanovisko ODSH a MP + vyjádření OMM viz příloha č. RM 356 - 3/1.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že hlavním problémem je současný stav komunikace, kdy po jejich nerovnostech hlavně nákladní
auta vytváří velký hluk i otřesy. Po skončení rekonstrukce by se tento stav měl zlepšit. Odborné útvary již v minulosti a
i nyní podrobně prověřovaly možnosti umístění fotoradaru v některých příjezdových částech do města. Zatím ale vždy
rozhodla negativa, která s takovouto instalaci souvisí (vysoké pořizovací náklady zařízení, značná administrativní
zátěž, která by si vyžádala další pracovníky na ODSH, problém s vytvořením prostor pro ně, stále ještě nevyjasněná
legislativa – používání těchto radarů obcemi a následné pokutování je napadáno často u soudů, což rovněž znamená
další náklady a administrativně právní zátěž). Bohužel, v současnosti zde není možné instalovat žádné technické
zařízení pro zpomalení provozu, jakým je např. retardér. Z dosavadních opatření je v této ulici již dopravní značkou ve
směru od Dobrušky snížena rychlost na 40km/h a rovněž je zde osazen orientační měřič rychlosti. Pro další ovlivnění
a snížení rychlosti je zvažováno umístění doplňkových zařízení, tj. např. úsek osadit maketou kamery umístěné nad
orientační měřič rychlosti nebo zde na vhodném místě umístit figurínu policisty. ST uvedl, že sem bude zaměřena
zvýšená dohledová činnost MP. Po skončení rekonstrukce pak RM předpokládá, že dojde i ke zlepšení podmínek pro
MP k provádění měření rychlosti apod.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15177/16
RM projednala a bere na vědomí žádost p. T. D. o řešení dopravní situace v ul. Dobrušská. RM konstatuje, že provedením
chystané rekonstrukce komunikace v této ulici, která má proběhnout v roce 2017, dojde k určitému otevření prostoru tak, aby
mohla být trvale vyvíjena zvýšená kontrolní činnost Městské policie. RM ukládá MP zajišťovat již nyní, v rámci daných
možností, trvale zvýšený dohled na této komunikaci.
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost SVJ Malecí 530-531 o pomoc při řešení hromosvodů ze dne 14.09.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/2 - Flash Příloha: RM 356 - 3/2 - Flash

Žádost SVJ Malecí 530-531 o pomoc při řešení hromosvodů ze dne 14.09.2016. Podrobnosti viz příloha č. RM 356 3/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SVJ Malecí 530-531 + nalézt řešení situace + písemně žadateli odpovědět.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: Dle vyjádření a zkušeností TS chodníky u jednotlivých bytových domů neopravují a ani v minulosti
neopravovaly, neboť slouží pouze obyvatelům v nich žijících. Město však v některých případech může poskytnout
potřebný materiál, pokud si žadatel opravu provede sám. V případě, že by RM rozhodla poskytnout nové dlaždice k
provedení opravy takovéhoto účelového chodníku, kterou si SVJ provede samo, jelikož budou chodník rozebírat z
důvodu opravy hromosvodu, lze předpokládat, že se podobné žádosti vyskytnou ve větším množství. ORM nesouhlasí
s poskytnutím dlaždic na tento chodník, který slouží pouze obyvatelům daného bytového domu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že i v případě tohoto chodníku, který slouží pouze SVJ, město opravu provádět nebude, ale v případě
žádosti SVJ poskytne starší nepoškozené dlaždice ze svých zásob na výměnu.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 356- 15178/16,
(uložen úkol číslo 21638).
RM projednala a bere na vědomí žádost Výboru SVJ Malecí 530-531 a ukládá TS poskytnout ze skladových zásob TS, v
případě žádosti SVJ, starší nepoškozené dlaždice na výměnu s tím, že si tuto výměnu provede SVJ svépomocí.
RM 356 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.10.2016
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RM 356 - 26.9.2016

3.3 Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/3 - Flash Příloha: RM 356 - 3/3 - Flash

MP upozornila na časté stížnosti občanů z důvodu stání automobilů na veřejné zeleni mezi "ZŠ Malecí" a přilehlými
garážemi. Řidiči vozidel (vč. ředitelky "ZŠ Malecí") svůj přestupek argumentují tím, že je místo špatně označeno a oni
pak netuší, že se dopouštějí přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství. Vrchní strážník MP zaslal dvě
varianty, jak danou situaci vyřešit. Jednalo se o variantu č. 1 - změna dopravního značení a variantu č. 2 - zřízení
legálního parkoviště. Obě varianty byly projednány se zástupcem DI Náchod, který odsouhlasil variantu č. 1. Ta
spočívá v umístění svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, které by mělo být umístěno na
stožár VO v ul. 28. října a doplněno o DZ č. E13 „Dodatková tabule“ s nápisem „mimo vlastníků a pronajímatelů
přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“. Dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, které je
v současné době umístěno na zmíněném stožáru VO, musí pak být přesunuto o 10 m dále na nový sloupek a
současně stávající DZ č. B28 „zákaz zastavení“ se musí odstranit. Aby byl celý problém vyřešen, musí být umístěno
obdobné značení současně i na vjezdech z ul. Smetanova vedoucích ke garážím. Jedná se o dva vjezdy, na kterých
musí být umístěno svislé DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ vč. dodatkových tabulí č. E13 s nápisem
„mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“. Celá tato záležitost byla předložena do RM 351, kde i přes
obsáhlou a podrobnou diskusi nedostal žádný návrh usnesení potřebný počet hlasů, tzn., že zůstává zde stávající
stav a místo bude radními navštíveno při nejbližším výjezdu RM. RM 354 uskutečnila výjezd a uložila OMM toto
usnesení: "RM ukládá OMM zpracovat návrh možného parkování v areálu "ZŠ Malecí" pro uživatele tělocvičen tak,
aby se zamezilo parkování v zeleni v ul. 28. října a předložit ho na jednání RM 355." Tento návrh byl na RM 355
předložen a byl schválen usnesením: "RM souhlasí s návrhem parkování v areálu "ZŠ Malecí", ve znění přílohy č. RM
355 - 3/9, a ukládá ST projednat rozhodnutí RM zavedení tohoto režimu parkování s ředitelkou "ZŠ Malecí". Tento
úkol ST splnil a projednal parkování v areálu ZŠ Malecí s ředitelkou školy. Parkování bude umožněno v areálu školy,
na uzavírání brány ve večerních hod. dohlédne MP, uvnitř areálu TS provedou vodorovné dopravní značení dle
návrhu parkování. Proto se nyní může přistoupit ke schválení projednání a realizace DZ dle varianty č.1.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněn o DZ č. E13 „Dodatková
tabule“ s nápisy „mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“ a „mimo vlastníků a pronajímatelů přilehlých
nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“.
Odůvodnění:
Odhad nákladů na umístění uvedeného DZ je cca 10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že schvalovací proces zákazového DZ
trvá cca 3,5 měsíce, je předpoklad, že realizace DZ bude provedena již z rozpočtu 2017.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Příchod MST v 15:05 hodin.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15179/16,
(uložen úkol číslo 21639).
RM souhlasí s umístěním svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněn o DZ č. E13 „Dodatková
tabule“ s nápisy „mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“ a „mimo vlastníků a pronajímatelů přilehlých
nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“. RM ukládá OMM zajistit potřebná vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích včetně realizace.
RM 356 Ukládá.

STIS

Stránka 26 z 44

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

3.4 Umístění dopravního zrcadla na křižovatku ul. Družstevní a T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/4 - Flash Příloha: RM 356 - 3/4 - Flash

OMM obdrželo dotaz na umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic Družstevní a T. G. Masaryka na stranu pod
areál bývalých kasáren ve směru k přechodu pro chodce (směr Náchod) z důvodu nedostatečných rozhledových
poměrů způsobených zakřivením silnice I/14 (ul. T. G. Masaryka), ke kterým nepřidává ani stávající oplocení
přilehlých nemovitostí. Občan na toto nebezpečné místo upozornil z toho důvodu, že je v současnosti hojně využíváno
z důvodu prováděných stavebních úprav v ul. Rašínova a části ul. 28. října. ORM dotaz konzultovalo se zástupcem DI
Náchod, který se k tomuto návrhu vyjádřil kladně, neboť v již zmíněném úseku nevidí jiný vhodný způsob řešení
nebezpečné dopravní situace. Tento názor podpořil i vrchní strážník MP, který umístění dopravního zrcadla
podporuje, neboť je to nejúčinnější způsob zvýšení bezpečnosti silničního provozu. ORM umístění dopravního zrcadla
taktéž podporuje a doplňuje, že na org. 1501 Dopravní značení (§ 2212) je pro jeho realizaci dostatečný obnos
financí. Odhadované náklady na nákup a realizaci dopravního zrcadla jsou 8-10 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s instalací dopravního zrcadla na křižovatku ulic Družstevní a T. G. Masaryka z důvodu zvýšení bezpečnosti
provozu na silnici I/14 při výjezdu z ulice Družstevní (od garáží).
Odůvodnění:
Rozhledové poměry jsou při výjezdu z ulice Družstevní (od garáží) do ulice T. G. Masaryka (silnici I/14) z důvodu
zakřivení silnice I/14 ve směru k Náchodu a současně z důvodu stávajícího oplocení přilehlých nemovitostí
nedostačující. DI i ODSH souhlasí s umístěním dopravního zrcadla.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 356- 15180/16,
(uložen úkol číslo 21640).
RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ulic Družstevní a T. G. Masaryka z důvodu zvýšení bezpečnosti
silničního provozu. RM pověřuje ORM k zajištění potřebných vyjádření a k samotné realizaci.
RM 356 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Příkazní smlouva na přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci
„Zateplení bytového domu čp. 44-47 v ul. TGM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/5 - Flash Příloha: RM 356 - 3/5 - Flash

Dne 01.09.2016 byla odevzdána žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) na projekt „Zateplení bytového domu č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“. Po odevzdání
žádosti je možné zahájit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Příprava a realizace zadávacího řízení bude
provedena externí firmou. V rámci poptávky byly osloveny 3 firmy, z jejichž nabídek byla na základě kritéria nejnižší
ceny vybrána firma DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996. Nabídková cena
vybrané firmy za administraci výběrového řízení dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek činí 35.000 Kč bez
DPH (42.350 Kč vč. DPH). ORM předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu na výše uvedenou zakázku ve znění
přílohy č. RM 356 - 3/5. Součástí příloh tohoto bodu je i vyhodnocení předložených nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit Příkazní smlouvu na přípravu a realizaci výběrového řízení dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb., v rámci akce „Zateplení bytového domu č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Příprava a realizace zadávacího řízení je zahrnuta do projektové přípravy, která je do určité výše uznatelným
nákladem projektu a která by byla částečně hrazena z dotace. Administrace VŘ bude hrazena z položky § 3612Zateplení BD č. p. 44-47.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 356- 15181/16,
(uložen úkol číslo 21641).
RM schvaluje Příkazní smlouvu na přípravu a realizaci zadávacího řízení v rámci projektu „Zateplení bytového domu č.p. 4447 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ s firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČO 64826996 za celkovou cenu 42 350 Kč včetně DPH ve znění přílohy č. RM 356 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
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RM 356 - 26.9.2016

3.6 Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
ORM předkládá RM k odsouhlasení pokácení 6 ks třešně pilovité (sakury) v ul. Rašínova v Novém Městě nad Metují.
Jedná se o souvislost s realizací stavby „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové
Město nad Metují", kdy kořenový systém zasahuje do chodníku a do komunikace a stromy jsou již přestárlé. Těchto 6
ks bude nahrazeno novou výsadbou, kterou zajistí TS.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokácením 6 ks třešně pilovité (sakura) v ul. Rašínova + uložit TS zajištění náhradní výsadby.
Odůvodnění:
OŽP nemá za podmínky provedení nové výsadby připomínek.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 356- 15182/16,
(uložen úkol číslo 21642).
RM souhlasí s pokácením 6 ks třešně pilovité (sakura) na pozemku p. p. č. 2063 v k. ú. Nové Město nad Metují v souvislosti s
realizací akce „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují". RM ukládá TS
zajistit náhradní výsadbu - 6 ks třešně pilovité (sakura).
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 PD - „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“- veřejné osvětlení, chodník
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/7 - Flash Příloha: RM 356 - 3/7 - Flash

RM 343 dne 14.03.2016 schválila usnesením č. RM 343-14522/16 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování PD - „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“ ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby.
Na pracovních schůzkách v průběhu zpracování projektové dokumentace se řešily otázky, zda do projektu zahrnout
veřejné osvětlení cyklostezky a rekonstrukci chodníků od autobusové zastávky po křižovatku, kde se na hlavní silnici
napojuje vedlejší komunikace ze směru Provodov - Šonov. Nové VO a rekonstrukce chodníku po křižovatku byla
navržena v PD pro územní řízení. Odhad nákladů na rekonstrukci chodníku po křižovatku v délce 85 m činí 320 Kč tis
Kč vč. DPH. Odhad nákladů (vycházíme z obdobných akcí realizovaných městem - ul. Nábřežní, Kosařova) na
osvětlení cyklostezky v délce 771 m činí 700 tis. Kč vč. DPH. Pokud by byla položena pouze chránička s kabelem,
náklady stanovené rozpočtem projektanta činí 161 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
1/ Souhlasit s provedením PD cyklostezky bez VO a bez prodloužení chodníku po křižovatku, 2/ souhlasit s
provedením PD s projektem VO, bez prodloužení chodníku po křižovatku, 3/ souhlasit s provedením PD cyklostezky s
projektem VO a prodloužením chodníku od autobusové zastávky po křižovatku.
Odůvodnění:
ORM doporučuje při výstavbě cyklostezky min. osazení chráničky s kabelem pro VO. Protože v místě stožárů VO
musí být chránička s kabelem zasmyčkována pro budoucí vyvedení do stožárů, je nezbytné mít zpracován projekt
VO, kde bude jednoznačně určena poloha stožárů VO. Nasvětlení cyklostezky je rovněž doporučeno Dopravním
inspektorátem Policie ČR. ORM doporučuje zahrnout do projektu část chodníku od autobusové zastávky po křižovatku
z důvodů jeho špatného stavu a chybějících bezbariérových prvků a rovněž v souvislosti s rekonstrukcí silnice.
Vzhledem k tomu, že cyklostezka je navržena se smíšeným provozem cyklistů a chodců může být ze strany SFDI
požadavek na prodloužení chodníku až po křižovatku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse radních, především nad tím, zda prodloužit ve Vrchovinách zaústění chodníku od
autobusové zastávky po křižovatku a dále zda projektovat cyklostezku i s VO.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 356- 15183/16
RM schvaluje provedení PD cyklostezky s projektem VO a prodloužení chodníku od autobusové zastávky po křižovatku.
RM 356 Schvaluje.
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3.8 PD - Cyklostezka „Nové Město nad Metují - Vrchoviny“- žádost o příspěvek ze SFDI
Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/8 - Flash Příloha: RM 356 - 3/8 - Flash

Identifikace:

Dne 08.09.2016 SFDI schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti
a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně
přístupných účelových komunikací“ na rok 2017. Pro město je nyní zpracovávána PD ve stupni DPS a DPPS na akci
„Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“. ORM si zajednalo konzultační termín na SFDI na výše uvedený
projekt na 26.09.2016. Celkové náklady na realizaci akce (dle pracovního rozpočtu projektanta) 4.500.000 Kč,
předpoklad příspěvku ze SFDI 2.975.000,0 Kč, předpoklad nákladů hrazených městem 1.525.000 Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti o příspěvek ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na rok 2017 na
akci: „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
Odůvodnění:
OMM doporučuje podání žádosti.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 356- 15184/16,
(uložen úkol číslo 21643).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o příspěvek ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na rok 2017 na
akci: „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
RM 356 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 VŘ - Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/9 - Flash Příloha: RM 356 - 3/9 - Flash

Dne 19.09.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 21.09.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská, Nové Město nad
Metují, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - apeluje na co nejkratší termín provedení - brzy se stmívá.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 356- 15185/16,
(uložen úkol číslo 21644).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská, Nové Město nad Metují“ firmě, která se
umístila na prvním místě, tj. firmě ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
247.840,31 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s.r.o., Na
Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 356 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.

STIS

RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 VŘ - Stavební úpravy chodníku v ulici Družstevní - III. etapa, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/10 - Flash Příloha: RM 356 - 3/10 - Flash

Identifikace:

Dne 19.09.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 21.09.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy chodníku v ulici Družstevní - III. etapa, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ulici Družstevní - III. etapa,
Nové Město nad Metují", schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD, schválit RO.
Odůvodnění:
Byla podána 1 nabídka. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 350 tis. Kč. Z této položky však bylo čerpáno na úpravy
PD a zaměření 33 tis. Kč. Proto je nutné provést RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na kapacity vítězné firmy a zvládání realizací v daných termínech. OMM - vše je ve smlouvách
ošetřeno včetně sankcí za nestihnutí termínu.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 356- 15186/16,
(uložen úkol číslo 21645).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ulici Družstevní - III. etapa, Nové Město nad Metují“
firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 382.157,00 Kč vč. DPH. RM
schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01
Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 356 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO - přesun 70 tis. Kč z
položky org. 122 Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (§ 3322) na položku org. 2219 Stavební úpravy
chodníku v ul. Družstevní (§ 1533).
RM 356 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 VŘ - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město
nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/11 - Flash Příloha: RM 356 - 3/11 - Flash

Identifikace:

Dne 19.09.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 21.09.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a
cyklisty, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na
lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují", schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD, schválit RO.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 180 tis. Kč. Je nutné provést RO.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura vysvětleny náklady na PD.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 356- 15187/16,
(uložen úkol číslo 21646).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“ firmě, která se umístila na prvním místě, tj. firmě ASSPRO projekční a inženýrská kancelář, s.r.o.,
Plhovská 1100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 211.387,00 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou ASSPRO projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy č. RM 356 - 3/11 a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO - přesun 35 tis. Kč z položky org. 122 Program
regenerace - příspěvky na obnovu památek (§ 3322) na položku org. 2219 Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách
na lávku pro pěší - PD (§ 1724).

STIS

RM 356 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.12 Zápis č. 3/2016 z Regenerační komise ze dne 19.09.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/12 - Flash Příloha: RM 356 - 3/12 - Flash

ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 3/2016 z Regenerační komise ze dne 19.09.2016 ve znění přílohy č. RM 356 3/12. K bodu 1. "Schválení Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty, kterých by se měl týkat finanční
fond na obnovu těchto hodnotných nemovitostí " byla schválena usnesení č. KREG 9/2016 a KREG 10/2016 v tomto
znění: KREG 9/2016 Regenerační komise doporučuje RM schválení navrhovaného seznamu 60 objektů s drobnými
úpravami, KREG 10/2016 Regenerační komise doporučuje RM zařadit do rozpočtu na rok 2017 vytvoření fondu na
obnovu nemovitostí z tohoto seznamu ve výši 300.000 Kč, tato částka přibližně odpovídá polovině příspěvků z
předcházejících let na obnovu obdobného počtu nemovitostí. Regenerační komise doporučuje RM schválení výše
příspěvků 20 % z celkových nákladů na obnovu. Komisí schválený seznam objektů historické či architektonické
hodnoty v Novém Městě nad Metují včetně navržených pravidel financování bude předložen ke schválení do RM 358.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis, příp. stanovit úkoly, např. ve vazbě na vytvoření fondu apod.
Odůvodnění:
Přijatá usnesení č. KREG 9/2016 a KREG 10/2016 budou předloženy ke schválení do RM 358 společně s pravidly
financování a poskytování příspěvků.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli ST informováni, že tím byl završen proces k vytvoření seznamu objektů, které nelze podporovat v rámci
Programu regenerace MPR, ale přesto by si nějakou podporu pro svou údržbu a opravy zasloužily. K tomu bude
nutné vytvoření finančního fondu pro tyto opravy, je otázkou kolik žádostí přijde, je samozřejmě nutné vytvořit k tomu
příslušná pravidla, jejíchž součástí bude právě onen seznam 60 objektů. Bylo vysvětleno, že nejde o památkově
chráněné objekty, takže pokud se nejedná o objekty v MPR a ochranných zónách, tak potom k opravám nebude třeba
stanovisek památkové péče. Radní se shodli, že pokud má být podpora umožněna od roku 2017, tak v rozpočtu na
rok 2017 musí být schvalována navržená částka (300 tisíc nebo taková jak rozhodne ZM), tak je nezbytné, aby
pravidla pro podávání žádostí a poskytování příspěvků z takového fondu, byla vytvořena a schválena na listopadovém
zasedání ZM. TAJ upozornil, že jde nejen o vytvoření pravidel, ale i celého mechanismu podávání žádostí,
rozhodování o příspěvcích a hlavně administrování celého procesu, což bude znamenat navýšení administrativních
úkonů na odboru majetku města a na finančním odboru, které tím budou pověřeny.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 356- 15188/16,
(uložen úkol číslo 21647).
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2016 z Regenerační komise ze dne 19.09.2016 ve znění přílohy č. RM 356 - 3/12. RM ukládá
OMM ve spolupráci s OF zpracovat pravidla financování a poskytování příspěvků na objekty uvedené v Seznamu objektů
historické či architektonické hodnoty. RM ukládá OMM předložit RM a následně ZM k projednání a odsouhlasení přijatá
usnesení č. KREG 9/2016 a KREG 10/2016 společně s pravidly financování a poskytování příspěvků z fondu, který bude
muset být za tímto účelem vytvořen a v ZM schválen.
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Smlouva o právu provést stavbu připojení komunikace a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 3/13 - Flash Příloha: RM 356 - 3/13 - Flash

ORM v rámci zpracovávání projektové dokumentace "Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují" ve stupni pro územní řízení, předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu připojení
komunikace a omezení užívání nemovitosti, která bude uzavírána mezi městem a Správou silnic Královéhradeckého
kraje. Předmětem SOD na zpracování PD je též obstarání dokladů, souhlasů a stanovisek veřejnoprávních orgánů,
organizací a účastníků řízení potřebných pro vydání územního rozhodnutí bez omezujících podmínek. Pro vydání
rozhodnutí o připojení komunikace je nutné podepsat předkládanou Smlouvu.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu připojení komunikace a omezení užívání nemovitosti, pověřit ST jejím
podpisem
Odůvodnění:
Náhrada za užívání nemovitosti činí 1.210 Kč vč. DPH. Pro získání územního rozhodnutí je potřebné rozhodnutí o
připojení komunikace.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 356- 15189/16,
(uložen úkol číslo 21648).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu připojení komunikace a omezení užívání nemovitosti mezi městem a Správou
silnic královéhradeckého kraje, ve znění přílohy RM 356 - 3/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 356 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.14 Informace o historii projednání umístění svodidla mezi chodníkem a silnicí na Sepském mostě
Identifikace:
Na základě dotazů k možnosti umístění svodidla na Sepském mostě podává ORM RM informace o historii projednání
umístění svodidla mezi chodníkem a silnicí .
Dne 27.1.2014 proběhlo na MěÚ Nové Město nad Metují jednání za účelem projednání stavby I/14 – Nové Město nad
Metují most ev. Č. 14-106. Na jednání byli přítomni zástupci města, ŘSD ČR, KÚ KHK, Správy silnic
Královéhradeckého kraje a MDS Projekt. Na jednání bylo projednáváno umístění místa pro přecházení. Toto nebylo
schváleno. Z tohoto důvodu se přistoupilo na řešení daného problému pomocí snížení obruby u chodníku na obou
stranách za mostem ve směru do ulice Na Táboře. K tomu muselo být přistoupeno na akceptování odstranění
ocelového mostního svodidla, kterým se v projektové dokumentaci uvažovalo zajištění levostranného chodníku na
mostě a předmostí. Na základě uvedeného jednání bylo vydáno vyjádření k návrhu PD na akci „Chodník v ulici Na
Táboře“, ve kterém byl mimo jiné vznesen požadavek na umístění bezpečnostního ochranného zábradlí. K tomuto
požadavku byla doručena odpověď projektanta:
K požadavku na prověření možnosti umístění zábradlí dle zaslaného vzoru Vám mohu sdělit následující:
-Je na zvážení zda je předmětné zábradlí v daném úseku nutné. Dle platné legislativy a při přihlédnutí k místním
podmínkám není nutné zábradlí navrhovat (viz. stejný případ u mostu na I/14 ve Spech).
-Umístění zábradlí je v zásadě možné. V příloze zasílám návrh provedení zábradlí doplněného o „ochranu proti
ostřiku chodců“ (zábrana proti střiku není podmínkou, je to pouze „doporučení“ projektanta).
-Případné silniční zábradlí s výškou madla 1,10m by bylo osazeno za odraznou hranou chodníku a bylo by kotveno
pomocí patních plechů do konstrukce chodníku na mostě.
-Upozorňuji na fakt, že vzhledem k rozsahu opravy mostu není možné provedení náhrady stávajícího svodidla
umístěného podél chodníku novým zábradlím v celé délce tzn. od křižovatky ulic Českých bratří x Pod Výrovem až ke
křižovatce Českých bratří x K Bělidlu. V rámci akce „I/14 Nové Město nad Metují, Most ev. Č. 14-106“ je možné
provedení zábradlí pouze na mostě (na mostním chodníku) tzn. v délce cca 33,0m, zbývající část zábradlí bude nutné
provést z prostředků města.
Po prověření ceny a délky zábradlí, které by muselo město zafinancovat, bylo od tohoto požadavku ze strany města
odstoupeno. Délka tohoto úseku je cca 68 m. Odhad ceny byl cca 300 tis. Kč.
Dle současného vyjádření TDI budou na mostě instalovány modré výstražné terče.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V souvislosti s danou lokalitou zazněla připomínka MST ke sklonu chodníku u DPS. OMM bude věnovat danému
problému pozornost a zkusí navrhnout nějaké opatření.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 356- 15190/16
RM bere na vědomí informace o historii projednání umístění svodidla mezi chodníkem a silnicí na Sepském mostě.
RM 356 Bere na vědomí.
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Správa nemovitostí

14:30

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.08.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/488) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/1 - Flash Příloha: RM 356 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15191/16,
(uložen úkol číslo 21649).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2016 ve znění přílohy č. RM 356 - 4/1.
RM 356 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.08.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/489) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/2 - Flash Příloha: RM 356 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2016.
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 356- 15192/16,
(uložen úkol číslo 21650).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2016 ve znění přílohy č. RM 356 - 4/2.
RM 356 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 125 Bytové komise ze dne 14.09.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/490) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/3 - Flash Příloha: RM 356 - 4/3 - Flash

Zápis č. 125 Bytové komise ze dne 14.09.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15193/16,
(uložen úkol číslo 21651).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 125 Bytové komise ze dne 14.09.2016, ve znění přílohy č. RM 356 - 4/3.
RM 356 Schvaluje.
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4.4 Žádost Spolku Krčín - Smlouva o výpůjčce
Identifikace:

(Int.: OSN/491) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/4 - Flash Příloha: RM 356 - 4/4 - Flash

Žádost Spolku Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273 o úpravu obecných ustanovení smlouvy
o výpůjčce objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují (tzv. "Stará škola"). Konkrétně se jedná o
ustanovení týkající se určení limitu běžné údržby a drobných oprav a ustanovení povinnosti provádění revizí
vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, hromosvod, komíny, hasící přístroje). Spolek žádá o snížení limitu
běžné údržby a běžných oprav z původních 5.000 Kč na 2.000 Kč a převedení povinnosti zajistit revize vyhrazených
technických zařízení na vlastníka objektu (půjčitele), vč. úhrady za tyto revize.
K rozhodnutí:
Souhlasit s úpravou ustanovení smlouvy.
Odůvodnění:
OSN doporučuje souhlasit s úpravou smlouvy dle návrhu žadatele. V této chvíli je provoz tohoto objektu chápán ve
stejném duchu, jako provoz klubovny Spy. Po realizaci změny užívání objektu, doporučuje OSN povinnost provádění
revizí vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, hromosvod, komíny, hasící přístroje) znovu převést na
stranu vypůjčitele (Spolku Krčín). Smlouva konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Pavel Horvat uvedl, že revize elektro a hromosvodu budou realizovány letos a revize bude platit na 5 let.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 356- 15194/16,
(uložen úkol číslo 21652).
RM souhlasí s úpravou obecných ustanovení smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují
(tzv. "Stará škola") mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Spolkem Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad
Metují, IČO: 04649273. Konkrétně se jedná o ustanovení týkající se určení limitu běžné údržby a drobných oprav a
ustanovení povinnosti provádění revizí vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, hromosvod, komíny, hasící
přístroje). RM souhlasí se zněním smlouvy ve znění přílohy č. RM 356 - 4/4.
RM 356 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost nájemce prostor pro podnikání - výměna oken v objektu v majetku města
Identifikace:

(Int.: OSN/492) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/5 - Flash Příloha: RM 356 - 4/5 - Flash

Žádost nájemce prostor pro podnikání MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO:
25299140 o udělení souhlasu vlastníka s provedením technického zhodnocení objektu č. p. 313, které se týká
postupné výměny oken. Okna budou měněna v ucelených etapách, dle prostředků, které uživatel prostor získává
formou sponzorských darů. První etapa by měla být realizována v 1. polovině roku 2017 a bude konzultována s
ARCH. Předběžné náklady stanoveny na 470.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit souhlas s technickým zhodnocením objektu a stanovit podmínky.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN je výhodou, že uživatel tohoto objektu je aktivní a je schopen zajistit finance ze sponzorských darů a
tyto finance vrhnout do údržby objektu, který užívá. Vzhledem k vyšší částce technického zhodnocení doporučuje
OSN dát do usnesení podmínku realizace výběrového řízení v duchu Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
zpracovaných Městem Nové Město nad Metují a zastoupení zástupce města v komisi, která bude vybírat dodavatele.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 356- 15195/16,
(uložen úkol číslo 21653).
RM souhlasí s udělením souhlasu k provedení technického zhodnocení objektu č. p. 313, ul. Rašínova, žadateli MŠ a ZŠ
speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140. Jde o souhlas vlastníka s provedením
technického zhodnocení objektu č. p. 313, které se týká postupné výměny oken. Okna budou měněna v ucelených etapách,
dle prostředků, které uživatel prostor získává formou sponzorských darů. Město, jako vlastník objektu souhlasí s provedením
postupné výměny oken s podmínkou provedení výběrového řízení v duchu Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
zpracovaných Městem Nové Město nad Metují v platném znění a dále s tím, že do komise pro výběr dodavatele bude
zařazen jeden zástupce města, a to p. Pavel Horvat (náhradník Ing. Libor Pozděna).
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4.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016
Identifikace:

(Int.: OSN/493) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/6 - Flash Příloha: RM 356 - 4/6 - Flash

Jedná se o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016, na provedení kontaktního zateplovacího systému na objektu
domku školníka "ZŠ Malecí", který se týká prodloužení termínu realizace z původního 30.09.2016 na nový termín
31.10.2016 a zvýšení ceny díla z původních 309.392 Kč vč. DPH na částku ve výši 324.895 Kč vč. DPH. Navýšení
ceny o 15.467 Kč vč. DPH je zapříčiněno příplatkem za barevnost a oddělení barev fasády a změnou v délce kotev
izolace.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016.
Odůvodnění:
Navýšení je zapříčiněno realizací barevného řešení dle návrhu ARCH. Aby došlo barevnému sladění s ostatními
budovami v areálu byly použity barvy, které jsou s příplatkem. Původní rozpočet nepočítal ani s použitím více barev a
z tohoto důvodu je v navýšení zahrnut příplatek za dělení barev. Dále bylo na kontrolním dnu dohodnuto použití
delších kotev izolace. Z původních 120 mm na 180 mm. Použití delších kotev je nutné, protože objekt je postaven z
plynosilikátových tvárnic, u kterých je nutné kotvit do větší hloubky. Prodloužení termínu je podloženo pozdním
zahájením stavby, a to z důvodu nedokončených prací na přístřešku domu školníka, na které mělo zateplení navázat.
Tuto stavbu realizuje škola na vlastní náklady.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 356- 15196/16,
(uložen úkol číslo 21654).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016 na provedení kontaktního zateplovacího systému na objektu domku
školníka "ZŠ Malecí", ve znění přílohy č. RM 356 - 4/5, který se týká prodloužení termínu realizace do dne 30.10.2016 z
původního 30.09.2016 a zvýšení ceny díla z původních 309.392 Kč vč. DPH na částku ve výši 324.859 Kč vč. DPH. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Návrh I. etapy rekonstrukce vedlejších komunikací v areálu MSSS Oáza
Identifikace:

(Int.: OSN/494) Zdroj. dokum.: RM 356 - 4/7 - Flash Příloha: RM 356 - 4/7 - Flash

Dle usnesení RM č. RM 354-15097/16 (RM ukládá OMM zpracovat návrh první etapy zpevnění cestiček přiléhajících k
objektu MSSS Oáza, tj. návrh týkající se cestičky od vchodu do MSSS Oáza k altánku a k bočnímu vstupu do objektu
přemístěné „domovinky“ v přízemí), předkládá OSN návrh na řešení I. etapy rekonstrukce vedlejších komunikací v
areálu MSSS Oáza. Dle návrhu se jedná o cca 85 m2 zámkové dlažby (chodník v šíři 1,7 m). Skladba chodníku je
navržena dle vzorové skladby pochůzné komunikace. Rozsah blíže určen v situačním nákresu. Předpokládané
finanční náklady 130.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OMM realizaci komunikace v roce 2016.
Odůvodnění:
Financování této akce může být provedeno ze zdrojů OSN z položek Plánu oprav pro údržbu nebytového fondu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OSN - realizace dle domluvy s pí ředitelkou OÁY - cestička bude zúžená. Protější strana - neznělo v úkolu, byla by to
větší finanční zátěž. Bylo by dobré se zabývat i protistranou chodníku. M. Petruželková - navrhuje pak přemístit
lavičky k nově vybudovanému chodníku.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 356- 15197/16,
(uložen úkol číslo 21655).
RM ukládá OMM provést realizaci I. etapy rekonstrukce vedlejších komunikací v areálu MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM
356 s tím, že financování bude zajištěno ze stávajícího rozpočtu OSN.

STIS

RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.8 Informace ST - termín konání Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
ST přímo na zasedání RM aktuálně informoval o tom, že nájemce areálu navrhoval organizátorům Akademických
týdnů (A.T.) pro následující ročník přesun termínu. To se organizátorům jeví jako problém. Město jako vlastník areálu tj. pronajímatel, by mělo do tohoto procesu vstoupit, ale je třeba, aby ST znal názor radních na tuto záležitost.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace ST a případně stanovit další postup města jako vlastníka areálu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST popsal určité problémy, které A.T. v zavedeném termínu způsobují nájemci Pavlátovy louky. Dále informoval o
důvodech, kvůli kterým by změna termínu znamenala pro organizátory A.T. problém. Po diskusi se radní jednomyslně
shodli, že město má zájem, aby tato významná kulturně společenská akce ve městě zůstala. V tomto smyslu také RM
zadala úkol ST, pro vedení dalších jednání s oběma stranami, tj. jak s nájemcem Pavlátovy louky, tak i s organizátory
A.T.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 356- 15198/16,
(uložen úkol číslo 21656).
RM potvrzuje zájem města na pokračování Akademických týdnů v tradičním termínu na Pavlátově louce v Novém Městě nad
Metují. RM v tomto smyslu ukládá ST vstoupit podle potřeby jako prostředník do jednání mezi nájemcem areálu Pavlátovy
louky a organizátory Akademických týdnů.
RM 356 Ukládá.

STIS

Stránka 36 z 44

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 356 - 26.9.2016

Školství, kultura a sport

15:00

OSKS

5.1 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 5/1 - Flash Příloha: RM 356 - 5/1 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2016 o 6.708 Kč z důvodu zahájení
odpisování technického zhodnocení bytu a firewallu Zyxell.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZŠ Komenského" na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15199/16
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod o částku ve výši 6.708 Kč, ve znění přílohy č. RM 356 - 5/1.
RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 5/2 - Flash Příloha: RM 356 - 5/2 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ
Malecí", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky ve školním roce
2016/2017, a to v období ode dne 01.10.2016 do dne 30.06.2017. Dar bude poskytnut společností WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., ve 2 etapách: 1. část pro rok 2016 ve výši 3.763 Kč a 2. část pro 2017 ve výši 8.378 Kč. Celkem se
jedná o finanční dar ve výši 12.141 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 356 - 5/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 356- 15200/16
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši
12.141 Kč, a to ve 2 etapách: 1. část pro rok 2016 ve výši 3.763 Kč a 2. část pro 2017 ve výši 8.378 Kč.
RM 356 Souhlasí.
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5.3 Změna Smlouvy o spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a ČZU v Praze
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 5/3 - Flash Příloha: RM 356 - 5/3 - Flash

RM svým usnesením č. 288-12189/14 ze dne 17.02.2014 schválila Smlouvu o spolupráci mezi Českou zemědělskou
univerzitou v Praze (dále jen ČZU) a městem Nové Město nad Metují. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních
stran při rozvoji vzdělávání seniorů, které je zajištěno Virtuální Univerzitou třetího věku. Od roku 2014 proběhla výuka
v 5 semestrech, kdy se probírala témata "Astronomie", "Lidské zdraví", "Čínská medicína", "Etika", "Genealogie". V
říjnu letošního roku bude zahájen další semestr věnovaný tématu "Kouzelná geometrie". Jednotlivých semestrů se
zúčastňuje v průměru 35 studentů. Z důvodu změny účtu ČZU a změn názvosloví požádala ČZU o schválení nové
smlouvy o spolupráci - viz příloha č. RM 356 - 5/2. Z pohledu města nedochází k žádné změně v organizaci ani
financování výuky.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouva o spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a ČZU v Praze.
Odůvodnění:
Návrh smlouvy byl konzultován s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15201/16
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a Českou zemědělskou univerzitou v Praze při
zajištění Virtuální Univerzity třetího věku a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Dětský silvestr 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 5/4 - Flash Příloha: RM 356 - 5/4 - Flash

OŠKS informuje RM o přípravě tradiční akce "Dětský silvestr 2016". Akce se uskuteční na Husově náměstí dne
31.12.2015 od 15:00 do 17:00 hodin. RM je předložen návrh smlouvy na zajištění dvouhodinového programu, který by
měla zajistit Umělecko-produkční agentura ABEL - návrh smlouvy s touto agenturou viz příloha č. RM 356 - 5/4. I letos
bude program rozšířen o laserovou střelnici, kterou připraví hosté z partnerského města Duszniki-Zdrój. Pro děti bude
připraven čaj a párek v rohlíku zdarma. Silvestrovské odpoledne bude zakončeno ohňostrojem.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o přípravách "Dětského silvestra 2016" a schválit smlouvu na zajištění dvouhodinového
programu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 356- 15202/16,
(uložen úkol číslo 21657).
RM bere na vědomí informace o přípravě "Dětského silvestra 2016". RM schvaluje smlouvu o zajištění kulturního programu
mezi městem Nové Město nad Metují a Umělecko-produkční agenturou Milan Mudroch - ABEL, ve znění přílohy č. RM 356 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a 2 stánků, vytyčení prostoru, dohled nad
připojením k elektrické energii, rozmístění odpadkových košů a následný úklid Husova náměstí. RM ukládá ST zajistit
součinnost MP a Hasičů Nové Město nad Metují.
RM 356 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

5.5 Žádost o vydání potvrzení o poskytnutí finanční podpory - MC Na zámečku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 5/5 - Flash Příloha: RM 356 - 5/5 - Flash

Ředitelka Mateřského centra Na zámečku (dále jen "MC") žádá RM o vydání potvrzení příslibu poskytnutí finanční
podpory na projekt "Cesta ke společnému vzdělávání - mateřské centrum jako místo neformální školy rodiče a dítěte
III". Potvrzení se přikládá jako příloha k žádosti o dotaci pro rok 2017 z dotačního programu Ministerstva práce a
sociálních věcí (dále jen "MPSV") "Rodina a ochrana práv dětí - Preventivní aktivity na podporu rodiny". MC již několik
let úspěšně žádá o podporu z dotačních programů MPSV a díky získaným finančním prostředkům mohou pokrýt
částečný úvazek dvou zaměstnanců MC a nabízet tak zajímavé vzdělávací programy a prorodinné akce pro širokou
veřejnost v našem městě. MC je dlouholetým úspěšným žadatelem o dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a případně schválit vydání potvrzení města.
Odůvodnění:
Jedná se o opakovanou žádost, v minulém roce RM obdobné usnesení schválila.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 356- 15203/16
RM se seznámila se žádostí Mateřského centra Na zámečku, o.p.s., o vydání potvrzení o poskytnutí příspěvku na projekt
„Cesta ke společnému vzdělávání - mateřské centrum jako místo neformální školy rodiče a dítěte III“. RM konstatuje, že
pokud MC Na zámečku, o.p.s., podá v řádném termínu žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2017, je pravděpodobné, že
bude této žádosti vyhověno.
RM 356 Vydává.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 356 - 26.9.2016

Finance

15:15

OF

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

Zdroj. dokum.: RM 356 - 6/1 - Flash Příloha: RM 356 - 6/1 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve III. čtvrtletí 2016 - viz příloha č. RM 356 - 6/1.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (nečlenům ZM).
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15204/16,
(uložen úkol číslo 21658).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III. čtvrtletí 2016 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 356 - 6/1.
RM 356 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 6/2 - Flash Příloha: RM 356 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 356 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení odcizeného, zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 356- 15205/16,
(uložen úkol číslo 21659).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci města a Kina 70 ve znění přílohy č. RM 356 - 6/2.
RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Žádost Bc. Jiřího Kučery o finanční příspěvek na jízdu historického parního vlaku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 6/3 - e-mailem Příloha: RM 356 - 6/3 - e-mailem

Nostalgická jízda historického parního vlaku na trati v trase Choceň - Broumov a zpět u příležitosti 141. výročí
zahájení jejího provozu. Podrobnosti viz příloha č. RM 356 - 6/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost, příp. ne/souhlasit s poskytnutím finančního příspěvku.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: OF nedoporučuje.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15206/16
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na nostalgickou jízdu historického parního vlaku na trati v trase Choceň Broumov a zpět u příležitosti 141. výročí zahájení jejího provozu.
RM 356 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 356 - 26.9.2016

Různé

16:45

7.1 Aktualizace příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 7/1 - Flash Příloha: RM 356 - 7/1 - Flash

RM dne 21.12.2015 schválila svým usnesením č. RM 337/114308/15 aktualizaci příloh č. 2 a č. 4 k Organizačního
řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují a jeho příloh. RM jsou předkládány aktualizace přílohy č. 2 - určení
osob oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, přílohy č. 3, kterou se určují náplně odborů a oddělení Městského úřadu Nové Město nad Metují a přílohy
č. 4 - seznam osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru. Všechny přílohy nabývají účinnosti
01.10.2016.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizaci příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 356- 15207/16
RM schvaluje aktualizaci příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují, konkrétně přílohy č. 2 určení osob oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, přílohy č. 3, kterou se určují náplně odborů a oddělení Městského úřadu Nové Město nad Metují a přílohy č. 4 - seznam
osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru, ve znění přílohy č. RM 356 - 7/1.
RM 356 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - návrh nového názvu ulice v areálu bývalých
kasáren
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 356 - 7/2 - Flash Příloha: RM 356 - 7/2 - Flash

RM je předkládán zápis z 1. zasedání Komise názvoslovné konaného dne 15.09.2016 ve Spolkovém domě v Novém
Městě nad Metují - viz příloha č. RM 356 - 7/2. Hlavním tématem jednání bylo plnění úkolu z RM č. 350, která uložila
Komisi názvoslovné předložit návrh k budoucímu pojmenování lokality bývalých kasáren. Podle RM je třeba již nyní se
zamyslet nad budoucím názvem celé této lokality, ve které je do budoucna uvažováno s budováním technické
infrastruktury a návaznou možností zástavby. Jde o název té části areálu, která je vymezena ul. Československé
armády a ul. Kasárenská. Radní doporučili názvoslovné komisi, aby vyloučila pojmenování související s bývalým
kasárenským areálem. Návrhy komise - viz příloha.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem Komise názvoslovné a doporučit ZM k odsouhlasení některý z navržených názvů
pro prostor bývalých kasáren.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza informoval o průběhu jednání komise. Po delší diskusi se radní shodli v tom, že pro danou budoucí
komunikaci obsluhující areál bývalých kasáren, bude veden jako pracovní název ul. Spojovací s tím, že jakmile by zde
byla zahájena výstavba, tak by byl tento název předložen ke schválení v ZM. V další diskusi zaznělo ještě několik
podnětů Ing. Prouzy na názvy dalších nepojmenovaných ulic ve městě, kde jsou nějaké stavby. Na základě diskuse
pak vznikly ještě dva samostatné body - tj. 7/5 a 7/6.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 356- 15208/16,
(uložen úkol číslo 21660).
RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016, ve znění přílohy č. RM 356 - 7/2. RM
souhlasí s užíváním pracovního názvu ul. Spojovací pro projektovanou komunikaci v areálu bývalých kasáren s tím, že v
případě, kdy bude zahájena realizace výstavby, bude tento návrh předložen ZM ke schválení.
RM 356 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

7.3 Veřejná zakázka malého rozsahu - Kancelářský nábytek
Zdroj. dokum.: RM 356 - 7/3 Příloha: RM 356 - 7/3

Identifikace:

Dodávka kancelářského nábytku pro dvě kanceláře na MěÚ. Vyhodnocení proběhlo v pondělí, 26.09.2016 a výsledek
byl předán až přímo na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 356- 15209/16,
(uložen úkol číslo 21661).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na dodávku kancelářského nábytku
nabídku firmy ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO: 26943344, za
nabídkovou cenu 92.350 Kč bez DPH + 19.393,50 Kč DPH, tj. 111.743,50 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy č. RM 356 - 7/3. V případě neuzavření smlouvy s uchazečem na 1. místě doporučuje komise stanovit pořadí na
místě druhém, a to nabídku firmy Truhlářství JPS, s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25273655, za nabídkovou
cenu 107.439 Kč + 22.652 DPH, tj. 130.001 Kč vč. DPH.
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Stanovení dalšího postupu ve věci nákupu tepla pro rok 2017
Identifikace:
Rozhodnutí RM o způsobu nákupu tepla pro město a jeho PO v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
K rozhodnutí:
Podle výsledku jednání ZM 115 ve věci PNT s.r.o. rozhodnout o dalším postupu ve věci nákupu tepla pro rok 2017.
Odůvodnění:
Rozhodnutí bude třeba učinit v kontextu jednání a usnesení ZM 115 dne 22.09.2016.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Podrobné informace k možnému dalšímu postupu přednesla radním pí R. Konvalinová. Po diskusi a v kontextu s
usnesením ZM 115 se RM rozhodla udělit výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu a schválit
prodloužení stávající smlouvy na dodávky tepla o 6 měsíců. V 1. pololetí 2017 pak bude vypsána řádná soutěž.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 356- 15210/16,
(uložen úkol číslo 21662).
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve vztahu k zajištění dodávek tepla pro město
(budova č. p. 6 + DPS) a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Rašínova, MŠ František, Městské muzeum, MSSS
Oáza a ZŠ Komenského, které budou pro období ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017 řešeny v režimu výhradního
dodavatele, kterým bude PNT s.r.o. RM ukládá ST a ředitelům příslušných příspěvkových organizací uzavřít na základě
udělené výjimky dodatky ke Kupním smlouvám na dodávku tepla.
RM 356 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

7.5 Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - podnět pro OV Krčín - vyjádření k novým názvům ulic
Identifikace:
Viz bod 7/2 + podnět Ing. M. Prouzy přednesený přímo na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Postoupit k projednání do OV Krčín návrh nových názvů dvou ulic v Krčíně.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza přednesl v RM návrh na názvy dvou ulic v Krčíně. 1/ ulice vedoucí na letiště, kde je dosud užívána adresa
jako ulice Nahořanská - navržen název ulice Letecká. 2/ ulice vedoucí od ulice Nahořanské - na druhou stranu od
ulice vedoucí na letiště, která v první části nemá vůbec název (město v jejím sousedství již delší čas nabízí pozemky k
zastavění RD) a dále pokračuje k objektům zemědělského družstva, kde u této části se používá název Na Kopci.
Navržen název ulice Zemědělská.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 356- 15211/16,
(uložen úkol číslo 21663).
RM postupuje OV Krčín k posouzení návrh na názvy dvou ulic v Krčíně, a to: 1/ ulice vedoucí od ulice Nahořanské směrem
až na letiště, pro kterou je dosud užíván rovněž název Nahořanská - navržen je název ulice Letecká; 2/ ulice vedoucí od ulice
Nahořanské - na druhou stranu od ulice vedoucí na letiště, která v první části nemá vůbec název (město v jejím sousedství již
delší čas nabízí pozemky k zastavění RD) a dále pokračuje k objektům zemědělského družstva, kde u této části se používá
název Na Kopci - navržen je název ulice Zemědělská.
RM 356 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - vypracování návrh názvů dosud nepojmenovaných
ulic a míst
Identifikace:
Na jednání RM č. 356 vystoupil radní Ing. Prouza - jako člen Názvoslovné komise - s návrhem pojmenovat ulice a
místa, která doposud nejsou na území celého Nového Města nad Metují pojmenována a nacházejí se v nich domy
nebo je předpoklad, že zde domy budou někdy postaveny.
K rozhodnutí:
Uložit úkol Komisi názvoslovné v duchu návrhu Ing. Prouzy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Proběhla poměrně obsáhlá diskuse, ve které Ing. Prouza upozornil na několik ulic a míst ve městě, které buď nejsou
pojmenovány vůbec, nebo se pro ně nevhodně používá název některé z blízkých ulic. Po další diskusi se radní shodli
v tom, že bude zadán dlouhodobý koncepční úkol pro Komisi názvoslovnou. Zároveň je třeba aktualizovat obsazení
komise pracovníkem z OMM, neboť pí J. Valterová sice může být nadále členkou, ale protože odchází do důchodu,
tak bude třeba, aby někdo zajišťoval administraci komise (tajemník komise). Ing. Prouza doporučuje, aby to byl, pokud
možno, rodilý "Novoměšťák".
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 356- 15212/16,
(uložen úkol číslo 21664).
RM ukládá Komisi názvoslovné vypracovat návrh názvů nepojmenovaných ulic a míst na území města Nové Město nad
Metují a jeho místních částí.
RM 356 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 3.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 356 - 26.9.2016

7.7 M. Petruželková - poděkování do OÁZY
Identifikace:
Radní M. Petruželková navrhla, aby RM svým usnesením poděkovala ředitelce a všem zaměstnancům OÁZY za
skvěle připravenou a profesionálně zvládnutou akci - "Slavnostní večer k 20. výročí založení MSSS Oáza".
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 356- 15213/16
RM děkuje ředitelce a všem zaměstnancům MSSS Oáza za skvěle připravenou akci "Slavnostní večer k 20. výročí založení
MSSS Oáza".
RM 356 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 356:

16:30

Příští porada bude: RM 357, 10.10.2016, 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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