Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 370
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 370 (ve volebním období 64. zasedání) ze dne: 24.4.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 370 :
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 Mgr. A. Vít Lukas
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Ing. Julius Kahanec
2
Petr Havel

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 13:40 16:19
místostarosta (Město)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
14:05
16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 13:40 16:19
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:46
16:19
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:40
16:19
architekt (Architekt)
13:40
14:15
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40
14:28
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:00
16:19
sportu)

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

ředitel Akademické týdny o. p. s.
technik Akademické týdny o. p. s.

Částečná
Částečná

14:56
14:56

15:26
15:26

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 370 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS
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Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 370
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 370 (ve volebním období 64. zasedání) ze dne: 24.4.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 370 :
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 Mgr. A. Vít Lukas
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Ing. Julius Kahanec
2
Petr Havel

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 13:40 16:19
místostarosta (Město)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
14:05
16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
radní (Rada města)
13:00 13:05 13:40 16:19
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 13:40 16:19
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:46
16:19
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:40
16:19
architekt (Architekt)
13:40
14:15
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40
14:28
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:00
16:19
sportu)
ředitel Akademické týdny o. p. s.
technik Akademické týdny o. p. s.

14:56
14:56

15:26
15:26

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

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 370 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

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

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 369) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 369 ze dne 10.4.2017 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 370
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 :

11.9.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 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.
Veřejné projednání proběhlo dne 15.3.2017. Pořizovatel obdržel námitky veřejnosti a města
(celkem 32 námitek). Dále bylo pořizovateli doručeno k veřejnému projednání stanovisko MK
zejména k úpravám projektové dokumentace. Nyní bude následovat jednání pořizovatele
(OVRR) s MK o vypořádání námitek. Budoucí časový vývoj schválení aktualizace Regulačního
plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují závisí na úspěšnosti projednání
námitek s MK a jejich vypořádání.

Závěr: schválen nový termín: 11.9.2017 z důvodu: Projednávání aktualizace RP MPR..

RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

22.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. OMM byl zpracován návrh na úpravu DZ v ul. Pod
Výrovem, návrh změn v DZ byl zaslán k úpravě, případně k odsouhlasení DINA. Po vyjádření
DINA bude předložena změna DZ do RM včetně odborného posudku.

Závěr: schválen nový termín: 22.5.2017 z důvodu: Návrh úpravy dopravního značení byl zaslán k
DINA, čekáme na vyjádření..
Věc : Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel"
Vznik
úkolu:
Termín : 24.4.2017
Garant :
21 639
26.9.2016
ST

RM 356- 15179/16

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

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.
Splněno.

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

STIS

Stránka 3 z 36

Tisk: 27.4.2017

RM 365- 15657/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. V Zahradách, U Luštince a Na Rybníku pro
GasNet, s.r.o.

22 064 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům města p. p. č. 645/3, č. 645/40,
č. 645/78 a č. 645/107, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, po
dokončení akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město n. M. - V
Zahradách +2, číslo stavby: 7700070557“ v rozsahu 1161,76 m² dle geometrického plánu č. 83435/2016 za celkovou cenu 166.166 Kč + DPH 34.894,86 Kč, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/2.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: GasNet, s. r. o. zatím nevrátil podepsanou smlouvu
schválenou RM a zaslanou k podpisu dne 21.2.2017 spolu s usnesením RM. U této společnosti je
obvyklé, že vyřizování přes řadu prostředníků je zdlouhavé..
RM 365- 15658/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene se SS KHK pro VO a MR v ul. Nábřežní

22 065 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 9/40/17/0007/Ha/N na pozemek p. p. č.
710/2 v k. ú. Krčín v rozsahu dle geometrického plánu č. 850-121/2016 ze dne 01.12.2016 mezi
městem Nové Město nad Metují jako oprávněným a Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.
o., se sídlem 500 04 Hradec králové - Plačice, Kutnohorská 59, IČO: 70947996, jako povinným,
ve znění přílohy č. RM 365 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15721/17

Věc : Koeficient daně z nemovitostí

22 119 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM neschválit změnu OZV č. 1 /2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí ve smyslu snížení koeficientu v části obce Spy, jak bylo navrženo OV Spy.
Bylo projednáno na ZM 119.

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

RM 367- 15722/17

Věc : Darování podílu na pozemku do majetku města pod komunikací Krčín - Spy

22 120 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM přijmout darem do spoluvlastnictví města 2 podíly o velikosti 1/44 na
pozemku p. p. č. 575, o výměře 2684 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují od p. JŠ a od paní MŠ s tím, že město
uhradí návrh na vklad do KN.
Předloženo do ZM 119.

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

STIS
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RM 367- 15723/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu - pro p. K.

22 121 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015055/VB/1, název stavby: Nové Město n/Met. - kNN
pro p. č. 461/5 pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČO: 24729035, na pozemcích města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1, oba v k. ú. Krčín, zapsaných
na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/2, a
pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude 200 Kč + DPH v
zákonné výši za 1 m pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého
výkresu z PD.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15724/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu - pro p. M.

22 122 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015133/VB/1, název stavby: Nové Město n/Met. - kNN
pro p. č. 635/4, pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
IČO: 24729035, na pozemcích města p. p. č. 676/1 a p. p. č. 721/1, oba v k. ú. Krčín, zapsaných
na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/3, a
pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 200 Kč +
DPH v zákonné výši za 1 m pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého
výkresu z PD.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15725/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - přeložka STL
plynovodu v lokalitě na Rychtě

22 123 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu: Přeložka STL
plynovodu PE Dn 160 p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - Výstavba nového objektu, č.
stavby 8800086164, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567,
na pozemcích města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24, oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, s předpokládanou délkou
zásahu cca 53 m, ve znění přílohy č. RM 367 - 2/4, a pověřuje ST jejím podpisem. Sjednaná
cena za zřízení věcného břemene bude činit 50 Kč + DPH v zákonné výši za zřízení věcného
břemene.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: GasNet, s. r. o. zatím nevrátil podepsanou smlouvu
schválenou RM a zaslanou žadatelem k podpisu spolu s usnesením RM. U této společnosti je obvyklé,
že vyřizování přes řadu prostředníků je zdlouhavé..

STIS
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RM 367- 15727/17

Věc : Budoucí smlouva o věcném břemeni služebnosti a o právu provést stavbu opuštění trafostanice v areálu nemocnice

22 124 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006225/VB/1, Nové Město n M. knn
opuštění TS NA_0150 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v předloženém znění, doplněnou o podmínky města, k
pozemkům p. p. č. 690/2 a 668/1, oba druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 2072/1, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města dle LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod a pověřuje ST jejím podpisem. Cena za zřízení věcného břemene
se sjednává na 200 Kč/m. Předpokládaná délka věcného břemene bude 78 m.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15730/17

Věc : Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017

22 126 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

5.6.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy
č. RM 367 - 3/1. RM pro případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci, doporučuje ZM schválit pro
nově vznikající ulici na pozemku p.p.č. 634/7 v K.Ú. Krčín název ulice Rolní.
Po dohodě s předsedou OV Krčín a předsedou Komise názvoslovné bude předložen návrh
názvu nové ulice na jednání OV Krčín (jednání se uskuteční pravděpodobně počátkem měsíce
května). Následně bude předloženo do ZM 120 v červnu 2017.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: Název nové ulice bude projednán v OV Krčín..
RM 367- 15743/17

Věc : Žádost J. a L. M. o opravu komunikace Zářečí vč. fotodokumentace

22 138 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.4.2017 Plnění:

24.4.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost J. a L. M. ve věci opravy komunikace v ul. Zářečí vč.
fotodokumentace a včetně stanovisek odborných útvarů, vše ve znění přílohy č. RM 367 - 3/15.
RM ukládá TS provést úpravu povrchu komunikace po zimě v rámci standardní činnosti TS, tj. po
vyschnutí povrchu doplnit recyklin a opět zaválcovat.
Splněno. (Změna z jednání oproti tisku pozvánky).

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 367- 15776/17

Věc : Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán

22 156 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Nositel: KupV
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce
pod názvem "Brány města dokořán" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ vč.
plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne 19.04.2017 do dne 23.04.2017 v obvyklém
rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 22.04.2017). Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Dále RM souhlasí s
bezplatným zapůjčením krytého pódia a koberce v majetku města. RM ukládá TS zajistit
postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc s vytyčením
daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP
dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá
hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15780/17

Věc : Dotace 2017 - žádosti

22 159 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1
takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) NM 5 tis. Kč,
Český svaz včelařů ZO NM 4 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní
záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní
spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 5 tis. Kč, Konfederace
politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., NM 11 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 3 tis. Kč, Na
kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných
hasičů - Vrchoviny 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 15 tis. Kč,
Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 3 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. p. s. NM 5 tis. Kč,
Spolek Breakdance a Streetdance NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE,
středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis.
Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Příležitost k
podání ruky o.s., NM 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 20 tis. Kč,
Český svaz chovatelů ZO NM (údržba areálu) 15 tis. Kč, Bavíme se sportem z.s., Náchod 10 tis.
Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (uniformy) 2 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny (údržba techniky) 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (135. výročí) 3 tis.
Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM 8 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor
Kácov NM 40 tis. Kč, Česká křesťanská akademie, z.s., Místní skupina NM 7 tis. Kč, David
Novotný Náchod 10 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis,
Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (setkání s klienty z Hildenu) 20 tis. Kč.
RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch
občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné
verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 32 tis. Kč, Junák - český
skaut, středisko „ÚTA“ NM 37 tis. Kč, Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený
Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 40 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Hospic Anežky České Červený Kostelec 35 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 367 - 6/1 takto: Centrum
Najáda s.r.o. NM 978 tis. Kč (300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život
Hradec Králové o. p. s. 115 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675 tis. Kč.
Dotace a dary schválené RM jsou zasílány žadatelům. Dary a dotace doporučené ZM ke
schválení byly projednány na ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 368- 15796/17

Věc : Výpůjčka částí pozemků v lokalitě Malecí - nákupní park

22 172 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků uzavřené
dne 15.12.2016, týkající se změny výměry, se společností Czech Retail Projekt Gamma k. s.,
zastoupenou p. Steffenem Buschem, sídlem: Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO:
02054787, DIČ: CZ699003555, kdy předmětem výpůjčky jsou tyto pozemky: část p. p. č. 589/1 o
výměře 2300 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a část p. p. p. č. 2242 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní
plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV 10001
u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. RM
pověřuje ST podpisem dodatku a změny č. 1 ve znění přílohy č. RM 368 - 2/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15797/17

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

22 173 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 o
celkové výměře 275 m2, všechny pozemky druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad
Metují, za účelem údržby, s těmito zájemci: p. B. J., p. V. O. a p. J. F. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění přílohy č. RM 368 - 2/2.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15800/17

Věc : Výpůjčka pozemku - Daškův splav

22 175 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce p. p. č. 381/2 o výměře 333 m2, druh pozemku
neplodná půda v k. ú. Krčín, zapsaného na LV 3586 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují s vlastníkem pí J. J. za účelem umístění
laviček a odpadkového koše a jako odpočinkovou plochu v lokalitě u Daškova splavu. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 368 - 2/5.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15801/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v pozemku Povodí Labe s. p.

22 176 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170083 s povinným,
Povodím Labe, s. p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, ve znění přílohy č. RM 368 - 2/6, v rozsahu dle geometrického plánu č. 846121/2016 o výměře 20 m2, za celkovou úhradu 1.000 Kč + DPH a na dobu neurčitou. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: Smlouva byla odeslaná na Povodí Labe, s. p. dne
3.4.2017 k podpisu. Zatím nebyla vrácená..
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Tisk: 27.4.2017

RM 368- 15810/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo “Obnova fasády č. p. 1210 a obnova hradební věže
Zázvorka, Nové Město nad Metují

22 183 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva
hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují, která je uzavřena s p. Petrem Čápem, Mlýnská
100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/6, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15811/17

Věc : VŘ - Obnova městského opevnění - JV úsek - 3. část, Nové Město nad Metují

22 184 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského
opevnění - JV úsek - 3. část, Nové Město nad Metují“ firmě Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01
Náchod, za nabídkovou cenu 457.028 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy č. RM 368 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15813/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu - přesah pevné markýzy kavárny nad pozemek
města

22 185 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM souhlasí s návrhem pevné markýzy u kavárny na p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
a s jejím přesahem nad pozemek města p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 368 - 3/9. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Na dobré cestě s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 368 - 3/9, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15814/17

Věc : Smlouva o dílo na zpracování PD - Terminál Rychta - úprava

22 186 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje upravenou Smlouvu o dílo s její nedílnou přílohou - požadavky na úpravy v PD,
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený
Kostelec, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/10, kterou je nahrazena Smlouva o dílo schválená
usnesením č. RM 365-15669/17 a která nebyla uzavřena, a to na akci Zpracování
architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na další stupně PD na výstavbu
terminálu Rychta".
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 368- 15815/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují“

22 187 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín,
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a Tomášem Kávou - zámečnictví,
Řešetova Lhota 83, 547 01 Náchod, obsahujícího navýšení ceny za dílo o 32.482,28 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/11, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15818/17

Věc : Žádost p. A. D. o udělení souhlasu se změnou umístění novostavby garáže vč.
změny uzavřené Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby

22 189 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM souhlasí s posunem garáže o cca 10 m směrem do volného prostranství a souhlasí se
zvětšením garáže o cca 2 m (na délku). RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby
mezi městem Nové Město nad Metují a manželi p. A. D. a paní O. D., kterou bude nahrazena
Smlouva o souhlasu s umístěním stavby uzavřené dne 07.02.2017, ve znění přílohy č. RM 368 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem, za podmínky, že p. A. D. předloží u podpisu uvedené
Smlouvy aktuální souhlasy všech nájemníků z bytového domu čp.34 (Žižkovo náměstí) s nově
navrženou situací umístění novostavby garáže na pozemku p.p.č.150/1 v k.ú. Krčín.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15822/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu komunikace k čerpací stanici kanalizace ve
Vrchovinách

22 191 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na akci
„Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny“ mezi městem Nové Město nad
Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkové organizace se sídlem, Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy RM 368 - 3/18 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15834/17

Věc : Zápis č. 8 z jednání KSPORT

22 198 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Nositel: KupV
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Sportovní komise ze dne 22.03.2017 a bere tento
zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 368 - 5/6. RM ukládá ST ve spolupráci s UKIA zabývat
se kontrolním auditem zaměřeným na kontrolu oprávněně uváděných počtů členů u žadatelů o
dotace.
Splněno, kontroly probíhají.

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

STIS
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RM 368- 15835/17

Věc : Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

22 199 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Nositel: KupV
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 368 - 5/6 takto: SK Krčínský prak z.s. 8 tis. Kč,
Šachový klub Nové Město nad Metují, z.s. 15 tis Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec Nové
Město nad Metují 18 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 50 tis. Kč. RM pověřuje
ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 368 - 5/6 takto: SK Nové Město
nad Metují z.s. 985 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 1177516/16 dne 15.12.2016), TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. 186 tis. Kč, TC
Nové Město nad Metují, z.s. 260 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno usnesením č.
ZM 117-7515/16 dne 15.12.2016), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 400 tis. Kč, TJ Spartak Nové
Město nad Metují, z.s. 708 tis. Kč (poskytnuta záloha 450 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM
117-7522/16 dne 15.12.2016), Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 200 tis. Kč,
MFK Nové Město nad Metují, z.s. 460 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 192 tis. Kč,
Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 218 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč,
Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 140 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis.
Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 115 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 147 tis. Kč,
HOVRCH, z.s. 140 tis. Kč, PONMM, z.s. (Plavecký oddíl Nové Město nad Metují) 68 tis. Kč,
Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. 280 tis. Kč.
Splněno, předloženo na jednání ZM 119 dne 20.04.2017.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15841/17

Věc : Žádost TJ Sokol o poskytnutí dotace

22 201 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad Metují,
z.s., Sokolská 365, Nové Město nad Metují, ve výši 200 tis. Kč, nejvýše však 50 % prokázaných
výdajů, na výstavbu parkourového (workoutového) hřiště s atestem v areálu sokolské zahrady.
RM doporučuje schválit RO - novou položku rozpočtu Dotace TJ Sokol - parkourové hřiště (§
3419) ve výši 200 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z Rezervy na investiční a neinvestiční
výdaje (§ 6409).
Bylo projednáno na ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15842/17

Věc : Žádost TENNIS CLUB o poskytnutí dotace

22 202 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TENNIS CLUBU Nové Město nad Metují, z.s., Nad
Sokolovnou 1390, Nové Město nad Metují ve výši 42 tis. Kč, nejvýše však 50 % prokázaných
výdajů, na pořízení nových lajn na 6 kurtů. RM doporučuje schválit RO - novou položku rozpočtu
Dotace TENNIS CLUBU - nové lajny na 6 kurtů (§ 3419) ve výši 42 tis. Kč. Částka bude pokryta
přesunem z akce Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace (§ 2219), která
nebude v letošním roce realizována.
Bylo projednáno na ZM 119.

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

STIS
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RM 368- 15848/17

Věc : ZM 119 (17) - program

22 207 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 119 (17): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Viz ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15854/17

Věc : Podnět radního Ing. Prouzy - Dny evropského dědictví

22 212 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

24.4.2017

Garant :

ST

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

RM v souvislosti s probíhající rekonstrukcí komunikací v Náchodě (ul. Pražská a ul.
Českoskalická) ukládá ST projednat se ST města Náchoda problematiku plánované společné
akce pro Dny evropského dědictví, spočívající v mimořádném zřízení autobusové linky jezdící
mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem, která bude zdarma vozit zájemce o návštěvy
památek v obou městech.
Bylo projednáno, akce by se měla uskutečnit.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15855/17

Věc : Zveřejnění záměru darovat pozemky do majetku KČT Nové Město nad Metují, z. s.

22 213 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat pozemky p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, st.
p. č. 1561 o výměře 50 m2 a st. p. č. 1562 o výměře 48 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují z
majetku města do majetku Klubu českých turistů Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154,
se sídlem Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují s tím, že obdarovaný uhradí všechny
náklady s tím spojené.
Splněno.

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

STIS
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RM 369- 15857/17

Věc : Koupě pozemků pod komunikací a cyklostezkou v ul. Náchodská do vlastnictví
města

22 214 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s koupí těchto pozemků z majetku fy AMMANN Czech Republic
a.s., IČO: 00008753, Náchodská 145, Nové Město nad Metují:
- v k. ú. Vrchoviny:
p. p. č. 2064/2 o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2064/3 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2064/4 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2064/5 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2065 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
a p. p. č. 2066 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
- v k. ú. Nové Město nad Metují:
p. p. č. 547/9 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 547/10 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
a p. p. č. 547/19 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, o celkové výměře 263 m2 za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 78.900 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad
do KN.
Předloženo do ZM 119.

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

STIS
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RM 369- 15858/17

Věc : Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v ul. Náchodská do vlastnictví města

22 215 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

STIS

RM doporučuje ZM schválit přijetí daru (bezúplatný převod) pozemků:
p. p. č. 2055/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 487 m²),
p. p. č. 2055/22 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 62 m²),
p. p. č. 2055/23 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 29 m²),
p. p. č. 2055/24 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 222 m²),
p. p. č. 2055/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 31 m²),
p. p. č. 2055/26 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 134 m²),
p. p. č. 2055/27 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 10 m²),
p. p. č. 2055/28 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m²),
p. p. č. 2055/29 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 41 m²),
p. p. č. 2055/30 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/31 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 50 m²),
p. p. č. 2055/32 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/33 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 237 m²),
p. p. č. 2055/36 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 18 m²),
p. p. č. 2055/37 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 106 m²),
p. p. č. 2055/38 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 102 m²),
p. p. č. 2055/41 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 269 m²),
p. p. č. 2055/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 70 m²),
p. p. č. 2055/46 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/47 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 36 m²),
p. p. č. 2055/48 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 23 m²),
p. p. č. 2055/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 277 m²),
p. p. č. 2055/49 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/50 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 64 m²),
p. p. č. 2055/51 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/52 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/53 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/54 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/55 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/56 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 13 m²),
p. p. č. 2055/57 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/58 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 88 m²),
p. p. č. 2055/61 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/62 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 19 m²),
p. p. č. 2055/63 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 68 m²),
p. p. č. 2055/60 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 577 m²),
p. p. č. 2055/42 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 16 m²),
p. p. č. 2055/43 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/44 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 3 m²),
p. p. č. 2055/45 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 38 m²),
p. p. č. 2055/59 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 7 m²),
p. p. č. 2055/39 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/40 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/17 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/34 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/35 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 4 m²),
p. p. č. 2055/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 65 m²),
p. p. č. 2055/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 26 m²),
p. p. č. 2055/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 34 m²),
p. p. č. 2055/10 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 52 m²),
p. p. č. 2055/14 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 55 m²),
p. p. č. 2055/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 45 m²),
p. p. č. 2055/18 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 4 m²),
p. p. č. 2055/20 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/21 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m²),
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
z majetku Královéhradeckého kraje, svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého
kraje p. o., IČO: 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
(obdarovaný), a to vč. omezující podmínky dárce: "Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k
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tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let
ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické
právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s
veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a
ani jej k takovým účelům neposkytne." Návrh na vklad do KN uhradí obdarovaný.
19.4.2017 Plnění:

Předloženo do ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15859/17

Věc : Změna omezující podmínky v darovací smlouvě na pozemky v k. ú. Vrchoviny

22 216 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit omezující podmínku při bezúplatném převodu (přijetí daru) pozemků
p. p. č. 875/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²), p. p. č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, výměře 13
m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, z majetku Královéhradeckého kraje,
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 709 47 996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce) do vlastnictví města Nové Město nad Metují v
tomto znění: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení,
kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne.“ Návrh na vklad do KN uhradí obdarovaný.
Předloženo do ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15861/17

Věc : ÚP aktuální informace pro ZM

22 218 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP ve znění informací
uvedených v příloze č. RM 369 - 3/1.
Bylo projednáno na ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15862/17

Věc : Žádost AUTO-BRANKA o povolení akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017"

22 219 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

24.4.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost společnosti AUTO-BRANKA, spol. s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 Písnice, IČO: 4924589, o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017" na Husově
náměstí dne 24.06.2017 od 13:00 do 20:00 hodin. RM souhlasí s konáním akce "Dny testovacích
jízd ŠKODA 2017" za podmínky dodržení schválených podmínek „Obecné podmínky pro konání
akcí na veřejných prostranstvích".
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 369- 15863/17

Věc : Opětovná žádost obce Chlístov o řešení havarijního stavu komunikace mezi obcemi
Spy a Chlístov

22 220 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

24.4.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost obce Chlístov a konstatuje, že za současného stavu a objemu financí
v rozpočtu města, není město schopno zabezpečit zásadní rekonstrukci uvedené komunikace,
tzn., že i nadále budou probíhat opravy prováděné v rámci činnosti TS města.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15870/17

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 03.04.2017

22 224 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 03.04.2017, ve znění
přílohy č. RM 369 - 3/10.
Předloženo do ZM 119.

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

RM 369- 15876/17

Věc : Kanalizace pro č.p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny - žádost na Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s.

22 227 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost
financování a následného provozování vybudované kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129
a 29, Vrchoviny, v souladu se Směrnicí č. S14/03/14 ve znění přílohy č. RM 369 - 3/16.
Předloženo do ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15878/17

Věc : Vyjádření MF ČR o nevyhovění žádosti o dotaci na akci "Rozvoj materiálně
technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují"

22 228 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

20.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci z Ministerstva financí ČR o neschválení žádosti o
dotaci na akci "Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad
Metují".
Předloženo do ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 369- 15879/17

Věc : Dopis od ombudsmana o ukončení šetření ve věci "podmáčených domů po obvodu
Husova náměstí"

22 229 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

Garant :

20.4.2017

ST

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

RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o ukončeném šetření panem JUDr. Stanislavem
Křečkem zástupcem veřejné ochránkyně práv v záležitosti "podmáčených domů po obvodu
Husova náměstí" ve znění přílohy č. RM 369 - 3/19.
Předloženo do ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15882/17

Věc : Dodatek k nájemní smlouvě bytu

22 232 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Int: OSN-570

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě bytu č. 1, v objektu č. p. 313, ul. Rašínova,
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a organizací Domov Dědina, IČO: 42886163, ve
znění přílohy č. RM 369 - 4/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15885/17

Věc : VŘ - Přístřešek na kola MSSS Oáza, č. p. 1424

22 235 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

24.4.2017

Int: OSN-573

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek na kola MSSS OAZA,
č. p. 1424". RM ukládá OSN tuto veřejnou zakázku opětovně vypsat s upravenou zadávací
dokumentací.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 369- 15895/17

Věc : Projekt Festival zážitků v regionu Kladské pomezí

22 243 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2017 Plnění:

20.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, kterým se
upravuje termín realizace projektu. RM doporučuje ZM souhlasit se zrušením Veřejnoprávní
smlouvy č. 47/2016 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Svazem cestovního Ruchu
Kladské pomezí, Němcové 2020, Náchod. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši
60 tis. Kč společnosti Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, a schválit
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace. Vše ve znění přílohy č. RM 369 - 6/2. RM
doporučuje schválit RO - novou položku Dotace Branka o.p.s. - Dušan Jurkovič ve výši 60 tis. Kč
(§ 3319). Navýšení bude pokryto navýšením příjmů Vratka dotace SCR Kladské pomezí - Dušan
Jurkovič (§ 3319).
Bylo projednáno na ZM 119.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

RM 369- 15900/17

Věc : Veřejná zakázka na dodávku komunálního vozidla

22 247 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2017 Plnění:

24.4.2017

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti SIMED, s.r.o., se sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO:
64827496, za nabídkovou cenu 992.200 Kč vč. DPH. RM schvaluje Kupní smlouvu, ve znění
přílohy č. RM 369 - 7/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 370 - 24.4.2017

Kontrola úkolů

14:00
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ST

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 370 - 24.4.2017

Majetkoprávní úkony

14:05

OMM

2.1 Darování pozemků KHK pod komunikací v ul. Náchodská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 2/1 - Flash Příloha: RM 370 - 2/1 - Flash

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 500 04 Hradec Králové - Plačice, Kutnohorská 59,
zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv KHK, žádá o bezúplatný převod (darování) pozemků p.
p. č. 547/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p. p. č. 550/12 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, na kterých se nachází těleso
silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku KHK jako vlastníka komunikace. Přílohy č.
RM 370 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zveřejnění záměru města darovat pozemky pod komunikací.
Odůvodnění:
Po dokončení a zaměření komunikace v ul. Náchodská je třeba vypořádat vlastnictví k pozemkům pod komunikací ve
vlastnictví KHK. Město může požadovat omezující podmínku jako KHK, ale vzhledem k tomu, že se jedná o
nejvytíženější komunikaci ve městě, to dle názoru OMM není potřebné.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
MST - informoval radní o tom, že tam, kde je to možné, bude třeba obezřetně přistupovat k darování pozemků města
kraji. Mohly by se hodit jako směny v rámci strategického vyjednávání o získání pozemků kraje, např. v areálu
bývalých kasáren.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15902/17,
(uložen úkol číslo 22248).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat (bezúplatně převést) pozemky p. p. č. 547/12 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní
plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p. p. č. 550/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, na kterých se nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad Metují do
majetku Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace.
RM 370 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Směna pozemků zastavěných chodníkem v ul. Náchodská
Zdroj. dokum.: RM 370 - 2/2 Příloha: RM 370 - 2/2

Identifikace:

NAIKA, a. s., Na Vyhlídce 1422, Nové Město nad Metují, IČO: 64259510 (dále jen "žadatel"), žádá o směnu pozemků
p. p. č. 549/56 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m2,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV žadatele č. 4553
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zastavěných stavbou chodníku v ul. Náchodská za část pozemku o velikosti 4
m2 z pozemku v majetku města, a to z p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m2, druh pozemku ostatní plocha, zeleň,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který sousedí s pozemkem žadatele p. p. č. 549/8
v k. ú. Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 370 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Vypořádání pozemků po dokončení stavby chodníku a cyklostezky v ul. Náchodská. Pozemky pod stavbami města by
mělo vlastnit město. Požadavek je zcela přiměřený. Město by mělo uhradit náklady spojené s oddělením části
pozemku ve vlastnictví města, který bude předmětem směny. Znalecké posudky dle Zásad nejsou třeba, protože se
jedná o malé výměry pozemků.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 370- 15903/17,
(uložen úkol číslo 22249).
RM ukládá OMM zadat GP na oddělení 4 m2 z pozemku p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m2 a poté zveřejnit záměr
města směnit pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m2 a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, za část pozemku oddělenou GP z pozemku p. p. č. 549/58 o výměře 4 m2, vše v
k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 370 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 370 - 24.4.2017

Rozvoj

13:00

OMM

3.1 Žádost p. P. J. o vyznačení parkovacích míst ke stání pro osobní automobily před č. p. 306-1308 v ul.
Nad Stadionem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 3/1 - Flash Příloha: RM 370 - 3/1 - Flash

E-mailová žádost p. P. J. (správce samosprávy 428), adresovaná ST, ve věci vyznačení parkovacích míst ke stání pro
osobní automobily před č. p. 1306-1308 v ul. Nad Stadionem v Novém Městě nad Metují. Důvodem je vytvoření co
nejvyššího počtu parkovacích míst před domem. Tomu právě napomůže vyznačení míst. E-mailová žádost p. P. J. viz
příloha č. RM 370 - 3/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit žádost o zajištění vyznačení míst ke stání pro automobily před č. p. 1306-1308 v ul. Nad Stadionem v
Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Každý rok provádíme obnovu vodorovného dopravního značení na dvou místech ve městě dle pořadí
došlých požadavků. Pro letošní rok mám v plánu provést nástřik parkování na sídlišti U Luštince. Požadavek z ul. Nad
Stadionem je druhý a můžu ho zařadit do plánu práce. Práce pro nás provádí Dopravní značení Vysokov a
předpokládaný termín nástřiku je červen 2017. Sami nátěrem obnovíme značení ve škole Krčín a na Malecí a u MŠ
Na Františku. Přechody pro chodce se dle potřeby obnovují v srpnu, na konci prázdnin.
Vyjádření OMM: OMM po projednání s TS souhlasí s požadovanou obnovou vodorovného dopravního značení.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15904/17,
(uložen úkol číslo 22250).
RM souhlasí s vyznačením parkovacích míst ke stání pro osobní automobily před č. p. 1306-1308 v ul. Nad Stadionem v
Novém Městě nad Metují. RM ukládá TS zajištění požadovaného značení.
RM 370 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 370 - 24.4.2017

3.2 Žádost o změnu v projektu stavby „Úprava stávající terasy obchodu VERNER“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 3/2 - Flash Příloha: RM 370 - 3/2 - Flash

Paní Z. V. podala dne 10.04.2017 žádost o vyjádření města Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku p. p. č.
368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ke změně v provedení stavby „Úprava stávající terasy obchodu Verner“ oproti
původnímu návrhu. Jedná se o využití pozemku v jeho východní a severovýchodní části. Oproti původnímu návrhu
prodejny lahůdek nebude realizována dělící stěna v návaznosti na severovýchodní roh novostavby zázemí objektu a
optické rozdělení bude nahrazeno plotem výšky cca 2 m, umístěným cca 80 cm od hrany chodníku (přístupový
chodník k objektu č. p. 44-47). Získaný prostor bude vydlážděn a členěn pomocí betonových květináčů s výsadbou
keřů a okrasných rostlin na jednotlivé funkční části typu oddělené sezení, dětský koutek. Vně oplocení budou
umístěny původní lavičky.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedení změny využití pozemku vč. nových úprav u p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ORM nesouhlasí s navrhovaným provedením úprav. V původním návrhu bylo uvažováno s uvedeným prostorem jako
s veřejným prostranstvím s využitím k odpočinku pro veřejnost, zvláště pro umístění laviček pro obyvatele okolních
domů a zachování zeleně. Prostor pro lavičky je tímto výrazně zmenšen, zeleň zrušena. Nové úpravy uvažují o využití
prostoru v souvislosti s provozem kryté terasy. Žadatelka provedla stavební úpravy bez předchozího projednání a
odsouhlasení s vlastníkem.
Město uzavřelo s paní V. smlouvu o výpůjčce pozemku p. p. č. 368/5 za účelem vybudování kryté terasy u č. p. 43.
Studie úprav terasy byla schválena usnesením č. RM 324-13726/15 dne 22.06.2015, smlouva o výpůjčce na základě
schválené studie byla schválena usnesením č. RM 327- 13836/15 dne 17.08.2015. Současné stavební úpravy, který
vypůjčitel provedl, nejsou provedeny v souladu se schválenou studií a se smlouvou o výpůjčce - čl. III. odst. 6
„Vypůjčitel není oprávněn na předmětu výpůjčky, k provádění jakýchkoliv stavebních úprav nebo oprav nad rámec
příslušného povolení k dočasné stavbě kryté terasy.“
K dnešnímu dni vypůjčitel provedl stavební úpravy, které jsou v rozporu se schváleným projektem - zadláždění téměř
celé plochy, připraven základ a sloupky pro umístění oplocení v jiném místě, než jak bylo původně schváleno. Dle
původní PD mělo být provedeno oplocení v jedné linii se stavbou a za oplocením mělo být ponecháno volně veřejné
prostranství o rozměrech 12,56 m x 4,05 m, ve kterém měly být umístěny lavičky včetně řešení náhradní výsadby. Po
dokončení úprav dle navrhované změny zůstane ponechán veřejný prostor pro umístění laviček o rozměrech 12,56 x
0,8 m. Prostor, který bude vymezen oplocením, bude využíván v rámci provozování občerstvení. V prostoru bude
umístěn dětský koutek, posezení, betonové květináče s výsadbou. Zbývají plochu veřejného prostranství bude muset
řešit město na vlastní náklady. Ponechání současného stavu je nevhodné.
ARCH: Souhlasím s předloženým řešením pouze s těmito výhradami. Vyšší dřevěný plot bude pouze na hloubku
přístavby - cca 5 m (viz stanovisko ARCH z června 2016). Barva dřeva bude ve světlém odstínu. Oplocení zbytku
terasy nebude žádné. Tento prostor by měl být, stejně jako v minulosti veřejně přístupný. Se zádlažbou souhlasím, s
tím že bude doplněna o zeleň v kontejnerech či květináčích. Umístění sochy medvěda bude odpovídat původnímu
záměru, který je uveden ve smlouvě.
OMP: Oddělení prostoru 2 m vysokým plaňkovým oplocením nebylo v původní žádosti a dle našeho názoru nijak
neobohatí veřejný prostor, který v místě byl a který žadatelka slíbila zachovat veřejně přístupný a udržovat ho, proto
bylo přistoupeno k výpůjčce pozemku. V místě byla vzrostlá zeleň a lavičky pro obyvatele panelových domů, kteří mají
v nejbližším dosahu obdobných prostor naprosté minimum. Přikládáme fota před výpůjčkou. Žadatelka si zvětší
plochu pro podnikání na úkor veřejného prostoru v místě velké koncentrace obyvatel. Městu takové řešení žádnou
výhodu nepřináší.
TS: Vzhledem ke stávajícímu stavu stavby (to, co je již v současnosti provedeno) položené dlažby a rozestavěného
oplocení, bude problém něco řešit jinak, tzn., že po vybudování plotu bude třeba se zamyslet nad úpravou
přiléhajícího pozemku s chodníkem a lavičkami, tzn. kdo a jak toto
provede.
OVRR: Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje („stavební úřad“) vydal dne
29.10.2015 stavební povolení na stavbu „ Úprava stávající terasy obchodu VERNER, které nabylo právní moci dne
10.11.2015. Projektová dokumentace (dále jen "PD") řešila vestavbu objektu prodeje lahůdek do stávající terasy s
atriem. V rámci stavebního povolení nebyla řešena úprava východní a severovýchodní části terasy, která měla být
původně oddělena dělící stěnou. Před realizací úprav východní a severovýchodní části terasy měl stavebník požádat
stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením, předložit PD změn a doložit souhlas vlastníka pozemku p. p. č.
368/5, k. ú. Nové Město nad Metují, tj. města Nové Město nad Metují s provedenými změnami. Provedenou změnu
stavby lze také povolit v rámci závěrečné kontrolní prohlídky s příslušnou doloženou PD a souhlasem vlastníka
pozemku p. p. č. 368/5, k. ú. Nové Město nad Metují.
V případě nesouhlasu vlastníka pozemku p. p. č. 368/5, k. ú. Nové Město nad Metují, s provedenými úpravami
stavební úřad zahájí řízení o odstranění úprav části terasy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Uskutečnil se výjezd radních na místo, kde se za účasti zástupců žadatelů seznámili s tím, jak bez oprávnění byly
provedeny jiné úpravy na městském pozemku, než bylo původně ujednáno a i zakotveno ve smlouvě o výpůjčce.
Výjezdu se kromě radních zúčastnili zástupci OMM, OVRR, TS a ARCH. Po návratu byla podrobná diskuse k dalšímu
postupu ze strany města. Diskutující: Ing. Maur, MBA, Mgr. Černý, MST, ARCH. Radní se shodli v tom, že město
vyhoví žádosti V. pouze tehdy, pokud dojde ke shodě nad určitými kompenzacemi v podobě stavebních úprav
(předláždění) povrchů přilehlého chodníku atd. Tzn., že město dá souhlas se změnou úprav pro kolaudaci celého
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objektu až tehdy, kdy bude zajištěno to, co město požaduje. V tomto smyslu byl zadán úkol ST, aby svolal jednání se
žadateli, kde budou tyto podmínky projednány.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 370- 15905/17,
(uložen úkol číslo 22251).
RM ukládá ST projednat s žadatelkou pí Z. V. jinak provedené úpravy na pozemcích města v rámci realizace stavby "Úprava
stávající terasy obchodu Verner", oproti původní, Radou města schválené projektové dokumentaci. RM ukládá ST projednat s
žadatelkou kompromisní řešení u provedených změn s podmínkou, že město vydá souhlas se změnami až tehdy, kdy se
žadatelé smluvně zaváží ke kompenzaci, tj. novému zadláždění chodníku přiléhajícího k terase a k provedení dohodnutých
úprav plotu.
RM 370 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.3 Žádost fy GOLDWARE CZ s.r.o. k uložení chrániček pro optické kabely během stavebních úprav
chodníků v Nové Městě nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 370 - 3/3 - Flash Příloha: RM 370 - 3/3 - Flash

Identifikace:

Firma GOLDWARE CZ s.r.o. byla mimo jiných oslovena fy OPTIMA spol. s.r.o., která pro město projektuje stavební
úpravy chodníků v ul. T. G. Masaryka, Boženy Němcové, Johnova a Na Strážnici, k vyjádření se o existenci sítí.
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území fy GOLDWARE CZ s.r.o. nemá své sítě, zažádala město Nové Město nad
Metují o vyjádření se k možnosti připojení se k připravovaným projektovým záměrům. Ráda by během stavebních
úprav chodníků položila chráničky o průměru 40 mm za účelem budoucího vybudování optické sítě. Nyní žádá o
sdělení podmínek, které by k tomu byly potřeba před realizací zajistit. Je nutné upozornit na možnost, že přiložit
chráničku bude chtít i jiná firma a zároveň si při akci bude chráničku přikládat i město.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záměrem uložit chráničky fy GOLDWARE CZ s.r.o. pro optické kabely v ul. T. G. Masaryka, Boženy
Němcové, Johnova a Na Strážnici během městem plánovaných rekonstrukcí chodníků v těchto ulicích.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

OMM - do usnesení bude doplněna podmínka vložení chráničky pro město.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 370- 15906/17
RM souhlasí se záměrem fy GOLDWARE CZ s.r.o. uložit chráničky pro optické kabely do chodníků v ul. T. G. Masaryka,
Boženy Němcové, Johnova a Na Strážnici při plánované rekonstrukci chodníků v těchto ulicích, kterou plánuje město, s
podmínkou, že fy GOLDWARE CZ s.r.o. pro účely města Nové Město nad Metují přidá do stavebního výkopu bezplatně
samostatnou chráničku pro budoucí optický datový kabel vč. geodetického zaměření, které předá městu. Před uložením
těchto chrániček musí být firmou GOLDWARE CZ s.r.o. zpracována projektová dokumentace.
RM 370 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Smlouva o právu k provedení stavby „Připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B. Němcové"
Zdroj. dokum.: RM 370 - 3/4 - Flash Příloha: RM 370 - 3/4 - Flash

Identifikace:

V rozpočtu města na rok 2017 je položka rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Část připojení
napájení kamery na křižovatce ul. Nádražní a ul. B. Němcové bude umístěna na pozemku st. p. č. 551 a budovy s č.
p. …., k. ú. Nové Město nad Metují. Výše uvedené nemovitosti jsou ve společném jmění manželů p. O. S. a pí V. S.
Do pozemku st. p. č. 551 bude umístěn kabel napájení kamery a na budovu č. p. … bude osazena přípojková skříň.
Pro územní souhlas je nutné mezi vlastníky a městem uzavřít Smlouvu o právu k provedení stavby.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu k provedení stavby.
Odůvodnění:
Pro napájení kamerového bodu v ul. Nádražní je třeba zajistit napájení, napájení kamerových bodů z veřejného
osvětlení není možné z důvodů přerušení napájení VO ve dne. Akumulace není ekonomická, cena za její pořízení se
vyrovná nákladům na zřízení připojení, dále představuje další náklady na výměnu a údržbu akumulátorů. Vlastníci
nemovitosti se stavbou souhlasí. ORM doporučuje Smlouvu o právu k provedení stavby schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 370- 15907/17,
(uložen úkol číslo 22252).
RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B. Němcové - Nové Město
nad Metují - rozšíření MKDS - elektroinstalace“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. O. S., pí V. S., ve znění přílohy č.
RM 370 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 370 Schvaluje.
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3.5 Přeložka kabelového vedení nn na pozemku p. p. č. 2052/7 a 2052/17, k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
Nádražní
Zdroj. dokum.: RM 370 - 3/5 Příloha: RM 370 - 3/5

Identifikace:

Město Nové Město nad Metují obdrželo od firmy SB Projekt s.r.o., Hradec Králové, žádost o vyjádření ke stavbě „EP12-2003241 N. Mě.n.M. přel. knn pč.20527 L.“. Jedná se o přeložku kabelového vedení nn na pozemku p. p. č.
2052/7 a 2052/17, k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Nádražní, přičemž p. p. č. 2052/17 v k. ú. Nové Město nad Metují
je ve vlastnictví města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s PD stavby „EP-12-2003241 N. Mě.n.M. přel. knn pč.20527 L.“ a pověřit OMM k vydání vyjádření.
Odůvodnění:
Ke stavbě nebyly odbornými útvary vzneseny žádné námitky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ORM - do RM se záležitost zařadí ještě jednou, bude třeba schválit smlouvu o věcném břemeni. Radní se dotazovali,
zda stavba probíhá tak, jak bylo schváleno. ORM - na kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že ano. Změny a výhledové
podmínky to také splňuje. Někteří radní vyslovili obavu, aby nedošlo k zásadnějšímu zhoršení výhledů na zámek atd.
Rovněž diskutovali o tom, jak rychle po dokončení stavby dojde k obnově parčíku s vyhlídkou.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 370- 15908/17,
(uložen úkol číslo 22253).
RM souhlasí s PD stavby „EP-12-2003241 N. Mě.n.M. přel. knn pč.20527 L.“ a pověřuje OMM k vydání vyjádření, ve znění
přílohy č. RM 370 - 3/5.
RM 370 Souhlasí.
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Správa nemovitostí

14:10

OMM

4.1 Zápis ze 132. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/575) Zdroj. dokum.: RM 370 - 4/1 - Flash Příloha: RM 370 - 4/1 - Flash

Zápis ze 132. zasedání Bytové komise konané dne 12.04.2017.
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. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15909/17,
(uložen úkol číslo 22254).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 132. zasedání Bytové komise konané dne 12.04.2017 ve znění přílohy č.
RM 370 - 4/1.
RM 370 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.03.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/576) Zdroj. dokum.: RM 370 - 4/2 - Flash Příloha: RM 370 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.03.2017.
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 370- 15910/17
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.03.2017, ve
znění přílohy č. RM 370 - 4/2.
RM 370 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/577) Zdroj. dokum.: RM 370 - 4/3 - Flash Příloha: RM 370 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 370- 15911/17
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2017 ve znění přílohy č. RM 370 - 4/3.
RM 370 Bere na vědomí.
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4.4 Změna a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu pozemků ze dne
31.03.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/578) Zdroj. dokum.: RM 370 - 4/4 - Flash Příloha: RM 370 - 4/4 - Flash

Změna a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu pozemků ze dne 31.03.2017 ze dne
31.03.2017. Jedná se o změnu počátku užívání o 1 měsíc a o změnu provozní doby zahrádky s dětským hřištěm do
22:00 hodin.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Změnu a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu pozemků ze dne
31.03.2017.
Odůvodnění:
Jedná se o žádost budoucího nájemce Entereza, s.r.o., o posun počátku užívání prostor sloužících k podnikání o 1
měsíc, tj. ode dne 01.05.2017 a o prodloužení provozní doby zahrádky s dětským hřištěm do 22:00 hodin.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 370- 15912/17,
(uložen úkol číslo 22255).
RM schvaluje Změnu a doplněk č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu pozemků ze dne 31.03.2017 v
nebytových prostorech ul. Nerudova č. p. 142, ve znění přílohy č. RM 370 - 4/4.
RM 370 Ukládá.
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Školství, kultura a sport

14:20

OSKS

5.1 Zápis č. 4 ze zasedání Žákovského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/1 - Flash Příloha: RM 370 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Dne 06.04.2017 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament (dále jen "ŽP"), jednání se konalo v "ZŠ
Komenského". Hostem ŽP byl vrchní strážník MP, který odpověděl na dotazy týkající se problematiky pořádku a
bezpečnosti ve městě a poděkoval za podnět z minulého jednání ŽP, který upozorňoval na volně přístupný automat
na cigarety v restauraci na Rychtě. Jeden podnět týkající se chodníku od Rezeckého mostu k bývalému koupališti byl
projednán s OMM a odpověď byla zaslána všem členům ŽP. Jeden podnět týkající se zimní údržby ve městě je
přesunut na podzimní jednání ŽP, na které bude přizván vedoucí TS. Podnět týkající se živého plotu před krčínskou
školou je zařazen jako samostatný bod č. RM 370 - 5/2. Příští jednání ŽP se uskuteční ve středu dne 31.05.2017 v
zasedací místnosti I (1. patro MěÚ).
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 ze zasedání ŽP.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15913/17
RM se seznámila se zápisem č. 4 ze zasedání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 06.04.2017, ve
znění přílohy č. RM 370 - 5/1, a bere tento zápis na vědomí.
RM 370 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Živý plot před školou v Krčíně - podnět ŽP
Identifikace:
Dne 06.04.2017 se sešel ke svému jednání Žákovský parlament (dále jen "ŽP"). Členové ŽP za "ZŠ Krčín" navrhli z
hlediska bezpečnosti, kdy si někteří žáci školy zkracují cestu mimo vyznačený přechod, vysadit kolem silnice živý plot.
K rozhodnutí:
Seznámit se podnětem ŽP na vysazení živého plotu před "ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Za OMM bych v současné době doporučil, aby na špatné přecházení v blízkosti školy upozornila ve škole rodiče a děti
ředitelka školy.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
V krátké diskusi bylo vysvětleno, proč bude řešeno v rámci Územní studie veřejných prostranství, řešení živým plotem
zřejmě vhodné nebude, spíše zábradlí, ale to vše bude projednáno v rámci tvorby studie.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 370- 15914/17,
(uložen úkol číslo 22256).
RM se seznámila s podnětem Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují na vysazení živého plotu podél silnice
před budovou Základní školy a Mateřské školy Krčín na Žižkově náměstí. RM ukládá OMM zabývat se tímto podnětem při
zpracovávání „Územní studie veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“, lokalita
Žižkovo náměstí.
RM 370 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 370 - 24.4.2017

5.3 Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu
Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/3 - Flash Příloha: RM 370 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Starosta TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město o převzetí záštity nad 13. ročníkem závodu ve šplhu na laně
"Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli dne 25.06.2017 v
areálu novoměstské sokolovny. Zároveň žádá o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
K rozhodnutí:
Ne/schválit převzetí záštity nad 13. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu" a poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k výjimečnosti akce v rámci celé ČR doporučujeme převzetí záštity a poskytnutí 25 tašek
s propagačními materiály.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 370- 15915/17,
(uložen úkol číslo 22257).
RM souhlasí s převzetím záštity nad 13. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli dne 25.06.2017 v areálu novoměstské sokolovny. RM dále souhlasí
s poskytnutím propagačních materiálů pro oceněné sportovce.
RM 370 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Nejúspěšnější knihovny roku 2016 v okrese Náchod
Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/4 - Flash Příloha: RM 370 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitelka MKN informuje RM o výsledcích úspěšnosti profesionálních knihoven okresu Náchod podle 5
porovnatelných ukazatelů. Data byla převzata ze statistických výkazů knihoven za rok 2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výsledky úspěšnosti profesionálních knihoven okresu Náchod za rok 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 370- 15916/17
RM se seznámila s výsledky úspěšnosti profesionálních knihoven okresu Náchod za rok 2016, ve znění přílohy č. RM 370 5/4. RM děkuje ředitelce Městské knihovny Nové Město nad Metují a všem zaměstnancům této organizace za velmi dobré
výsledky dosažené v rámci porovnání knihoven okresu Náchod za rok 2016.
RM 370 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o změnu odpisového plánu - MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/5 - Flash Příloha: RM 370 - 5/5 - Flash

Ředitelka MKN žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 252.444 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově svěřeného majetku (především nábytku).
K rozhodnutí:
Ne/schválit změnu odpisového plánu MKN na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 370- 15917/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Městská knihovna Nové Město nad Metují o
částku ve výši 252.444 Kč, ve znění přílohy č. RM 370 - 5/5.
RM 370 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 370 - 24.4.2017

5.6 Žádost o změnu odpisového plánu - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/6 - Flash Příloha: RM 370 - 5/6 - Flash

Ředitel MMMUZ žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 8.724 Kč z důvodu zahájení odpisování
nově svěřeného majetku (především nábytku).
K rozhodnutí:
Ne/schválit změnu odpisového plánu MMUZ na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 370- 15918/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Městské muzeum Nové Město nad Metují o
částku ve výši 8.724 Kč, ve znění přílohy č. RM 370 - 5/6.
RM 370 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 5/7 - Flash Příloha: RM 370 - 5/7 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí finančního daru ve
výši 10.000 Kč od p. P. S. - na činnost Novoměstské filharmonie - účast na 3. mezinárodním festivalu pěveckých
sborů a orchestrů v Budapešti.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 370- 15919/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod ve výši 10.000 Kč od p. P. S., na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 370 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 370 - 24.4.2017

Finance

14:45

OF

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

Zdroj. dokum.: RM 370 - 6/1 - Flash Příloha: RM 370 - 6/1 - Flash

OF předkládá ke schválení Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného účtu a dalších účtů s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1. Na základě 4 dodatků se prodlužuje o 1 rok snížení cen za
bankovní položky a na základě 2 dodatků se snižují poplatky za vedení účtů a zasílání výpisů.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatky smluv.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15920/17,
(uložen úkol číslo 22258).
RM schvaluje dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů, které má město uzavřeny s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, a to Individuální ceny za položky – Dodatek pro účet č. 19927551/0100, Dodatek pro účet č. 107-927551/0100, Dodatek pro účet č. 6015-927551/0100 a Dodatek pro účet č. 357646250297/0100 a dále dodatky ke snížení poplatků – Dodatek pro účet č. 19-927551/0100 a Dodatek pro účty č. 357646250297/0100, č. 107-927551/0100 a č. 6015-927551/0100, ve znění příloh č. RM 370 - 6/1 a pověřuje ST jejich
podpisem.
RM 370 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Smlouva o debetní kartě s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 6/2 - Flash Příloha: RM 370 - 6/2 - Flash

OF předkládá ke schválení Smlouvu o debetní kartě mezi městem Nové Město nad Metují a Komerční bankou, a.s.,
se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1. Na základě této smlouvy bude vydána vkladová karta, kterou bude
možné provádět pouze vklady hotovosti na účet i mimo pracovní dobu banky prostřednictvím vkladových bankomatů
KB. Karty bude využito v případě, kdy hotovost v pokladně města překročí stanovený limit. Odvod hotovosti byl
problematický zejména v úředních dnech (PO a ST), kdy pracovní doba v bance končí ve stejnou dobu jako pokladní
hodiny města. Roční poplatek za bankovní vkladovou kartu činí 99 Kč a vklad na účet je zdarma.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o debetní kartě.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 370- 15921/17,
(uložen úkol číslo 22259).
RM schvaluje Smlouvu o debetní kartě mezi městem Nové Město nad Metují a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě
33 č. p. 969, Praha 1, ve znění přílohy č. RM 370 - 6/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 370 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 6/3 - Flash Příloha: RM 370 - 6/3 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 370 - 6/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku. Majetek TS bude nejprve nabídnut k prodeji a
v případě nezajmu zlikvidován.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 370- 15922/17,
(uložen úkol číslo 22260).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Technických služeb města Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 370 - 6/3.
RM 370 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 370 - 24.4.2017

6.4 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2017
Zdroj. dokum.: RM 370 - 6/4 - Flash Příloha: RM 370 - 6/4 - Flash

Identifikace:

OF předkládá RM výkaz FIN 2-12 jako informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2017. Rozpočet dosáhl příjmů po
konsolidaci ve výši 53.409,62 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 38.299,04 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření
tedy činí 15.110,58 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Informace o aktuálním plnění rozpočtu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

Diskutující: Ing. Maur, MBA, MST, Ing. Kunte - zazněl dotaz k vyhodnocení stavu klíčových výdajů - tj. na investice.
Dále zazněly dotazy a informace k vývoji příjmové stránky rozpočtu - tj. daňové příjmy apod. Bylo sjednáno to, že
podrobnější údaje budou předloženy na koncepční jednání RM (tj. dne 22.05.2017), kde bude mj. diskutována otázka
realizace schválených investic a případných investic nových, o kterých musí být hlasováno na červnovém zasedání
ZM.

6.5 Žádost TS o revokaci usnesení č. RM 368-15852/17
Zdroj. dokum.: RM 370 - 6/5

Identifikace:

Jedná se o revokaci usnesení č. RM 368-15852/17 výjimka ze Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání
dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody ze dne 27.03.2017. Změna ceny obalované směsi.
K rozhodnutí:
Ne/schválit revokaci usnesení č. RM 368-15852/17.
Odůvodnění:
Ode dne 01.04.2017 změnila Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, 170B Obalovna
Červený Kostelec, cenu 1 t obalované směsi asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70
z 1.815 Kč vč. DPH na 1.966 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 370- 15923/17
RM schvaluje revokaci usnesení č. RM 368-15852/17 výjimka ze Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle
článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody ze dne 27.03.2017. Akceptuje změnu ceny Liberecké obalovny
s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, 170B Obalovna Červený Kostelec, kterou změnila ode dne 01.04.2017 z
1.815 Kč vč. DPH na 1.966 Kč vč. DPH za 1 t obalované směsi asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8
obrus 50/70.
RM 370 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 370 - 24.4.2017

Různé

15:00

7.1 Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.04.2017
Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/1 - Flash Příloha: RM 370 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.04.2017 - viz příloha č. RM 370 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 370- 15924/17
RM bere na vědomí Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.04.2017 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů
jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 370 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/2 - Flash Příloha: RM 370 - 7/2 - Flash

Žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017 ve věci zaplacení poloviny odborného ořezu lípy u č. p. ... Podrobnosti viz příloha
č. RM 370 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017 týkající se zaplacení poloviny odborného ořezu lípy u č. p. ... +
rozhodnout o žádosti a písemně odpovědět žadatelům.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Lípa není majetkem města a není vyhlášena jako památkově chráněný strom. Pan Habr ze Správy
silnic sdělil, že dosud není rozhodnuto, kdo bude odborný prořez stromu provádět a není tedy stanovena cena za
provedení prací. TS v minulých letech na žádost osadního výboru a po schválení na PVO provedly pouze nejnutnější
ořez větví nad střechou domu a nad komunikací. TS nedoporučují schválit úhradu poloviny nákladů na odborný ořez,
protože tím vznikne precedens, že město začne i v dalších sporných případech (spoluvlastnictví stromů více
subjekty), hradit náklady prořezu a úprav u stromů, které nejsou majetkem města.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
ST - problém vyplývá z přístupu SS KHK, je to jedna z věcí, kterou do budoucna chceme řešit, až tu bude přítomen p.
Červíček (pozn.: 1. náměstek hejtmana KHK). V diskusi byly zmíněny problémy, které se zvláště v poslední době v
komunikaci se SS KHK a jejich neochotě spolupráce při řešení problémů souvisejících s provozem na jimi
spravovaných silnicích dějí.
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 370- 15925/17,
(uložen úkol číslo 22261).
RM zamítá žádost J. a M. H. ze dne 01.04.2017 a nesouhlasí se zaplacení poloviny odborného ořezu lípy u č. p. … Strom
není ve vlastnictví města, a proto je třeba, aby žadatelé jednali se spoluvlastníkem stromu, a to se Správou silnic
Královéhradeckého kraje.
RM 370 Zamítá.
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7.3 Dotace 2017 - prevence rizikového chování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/3 - Flash Příloha: RM 370 - 7/3 - Flash

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování na svém jednání dne 13.04.2017 projednala předložené žádosti do
Programu prevence rizikového chování na rok 2017 a výše finanční podpory jednotlivých žádostí na realizaci
jednorázových a krátkodobých projektů - viz příloha č. RM 370 - 7/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s finančními částkami podpory jednotlivých žádostí do dotačního titulu Programu prevence rizikového
chování na rok 2017 a pověřit ST podpisem veřejnoprávních smluv, které budou mezi poskytovatelem a příjemcem
dotace uzavřeny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 370- 15926/17
RM souhlasí s finančními částkami podpory jednotlivých žádostí do dotačního titulu Programu prevence rizikového chování
na rok 2017 ve znění přílohy č. RM 370 - 7/3 takto: ZŠ, Školní 1000: Jsme na jedné lodi - 11.000 Kč, Nezávislost bez
závislosti - 10.000 Kč, Zdravý životní styl - 11.000 Kč, Je správné žít online? - 11.000 Kč, ZŠ Komenského 15: Na prevenci
jinak VI. - 8.000 Kč, Překonáme sami sebe - 10.500 Kč, Zazpíváme drogám NE, NO, NEIN - 12.000 Kč, Školní pozemek v
novém, setkání na Zlatém listu - 18.000 Kč, Zkusme být off-line II. - 9.000 Kč, ZŠ a MŠ Krčín: Adaptační kurz - 20.000 Kč,
SPS, SOŠ a SOU, Školní 1377: Jsem opravdu dospělý. Nebezpečí spojená s HIV/AIDA - 10.000 Kč, Kyberšikana. Pomocí
internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat - 10.000 Kč, SŠ a ZŠ, Husovo nám. 1218: Turnaj o cenu krále
Vikingů - 2.500 Kč, Bavíme se sportem, z.s.: Příměstské tábory Bavíme se sportem - 10.000 Kč. RM pověřuje ST podpisem
veřejnoprávních smluv, které budou mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřeny. Tyto smlouvy jsou uzavřeny dle
vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM 370 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis č. 3B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 22.03.2017 a zápis č. a 4B/17 z jednání
Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 13.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/4 - Flash Příloha: RM 370 - 7/4 - Flash

RM je předložen zápis č. 3B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 22.03.2017 a zápis č. 4B/17 z jednání
Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 13.04.2017, ve znění přílohy č. RM 370 - 7/4.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisy + vzít na vědomí zápis č. 3B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne
22.03.2017 a zápis č. 4B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 13.04.2017 o obsazení 1 místa na
domově pro seniory a 1 místa na nájemním domě s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý - předseda Komise sociálně rozmisťovací informoval radní o problematice obsazování míst v MSSS Oáza
s přihlédnutím k tomu, zda jde o zájemce z Nového Města nad Metují nebo odjinud. ST informoval, že vzhledem k
tomu, že MSSS Oáza dostává i dotační peníze KHK, tak musí mít nastaveno, že zařízení funguje pro občany města a
spádové obce. Samozřejmě záleží na hlasování členů Komise sociálně rozmisťovací a je zde i prostor k přehodnocení
některých rozhodnutí, a to přímo na jednání RM.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 370- 15927/17
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory a 1 místa na nájemním domě s pečovatelskou službou,
ve znění zápisu č. 3B/17 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 22.03.2017 a zápisu č. 4B/17 z jednání Sociálněrozmisťovací komise ze dne 13.04.2017, vše ve znění přílohy č. RM 370 - 7/4.
RM 370 Bere na vědomí.
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7.5 Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení poštovního serveru“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/5 - Flash Příloha: RM 370 - 7/5 - Flash

Zadávací řízení na veřejnou zakázku "Pořízení poštovního serveru". Komise pro posouzení a hodnocení nabídek
předkládá RM protokol o posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání veřejné zakázky + ne/schválit kupní smlouvu a pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
Vzhledem k ukončení podpory Microsoftu na současně užívanou verzi Exchange Serveru a vzhledem k
nekompatibilitě této verze s nejnovějšími verzemi MS Outlook bylo nutné zajistit novou verzi poštovního serveru.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 370- 15928/17,
(uložen úkol číslo 22262).
RM schvaluje na základě doporučení komise jako nejvýhodnější nabídku firmy DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou cenu 314.358 Kč vč. DPH. Jako druhá nejvýhodnější
nabídka byla vybrána nabídka firmy ICT plus s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 01384163, za
celkovou nabídkovou cenu 337.167 Kč vč. DPH. Další nabídky nebyly předloženy. V případě, že vítězný uchazeč nedodá
předmět zakázky ve stanoveném termínu, bude oslovena další firma v pořadí. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
370 - 7/5, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 370 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zmocnění ST ke
hlasování na VH VaK Náchod, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/6 - Flash Příloha: RM 370 - 7/6 - Flash

RM je předložena pozvánka s programem jednání řádné Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a. s., která se uskuteční dne 22.06.2017, ve znění přílohy č. RM 370 - 7/6. Za akcionáře, město Nové Město nad
Metují se VH zúčastní ST, p. Petr Hable, který k platnému hlasování potřebuje zmocnění ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o programu VH společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., a doporučit ZM zmocnit
ST ke hlasování na této VH.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Diskutující: ST, MST, Ing. Maur, MBA, Mgr. Černý - diskuse se týkala témat řešených na blížící se valné hromadě
společnosti a obsazení některých orgánů ve společnosti.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 370- 15929/17,
(uložen úkol číslo 22263).
RM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění přílohy č. RM 370 - 7/6. RM
doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech
programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují
RM 370 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.7 Zápis č. 33 z jednání Valné hromady Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., ze dne 30.03.2017
Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/7 - Flash Příloha: RM 370 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Pan Luboš Řehák, osoba zastupující předsedu Beseda Val z.s. při výkonu funkce, Místní akční skupina POHODA
venkova, z.s., předkládá RM na vědomí zápis z Valné hromady MAS-Pv č. 33, která se konala dne 30.03.2017 v
Dobrušce + doručené přílohy z této porady. Podrobnosti viz příloha č. RM 370 - 7/7.
K rozhodnutí:
Projednat, seznámit se se zápisem a vzít jej na vědomí.
Odůvodnění:
Zápis z 33. VH MAS POHODA venkova, z. s., ze dne 30.03.2017 v Dobrušce, Výroční zpráva 2015-2016 MAS
POHODA venkova, z. s., Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS POHODA venkova, z. s.,
Rychnovské Dožínky
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 370- 15930/17
RM bere na vědomí zápis č. 33 z jednání Valné hromady Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., ze dne 30.03.2017,
ve znění přílohy č. RM 370 - 7/7.
RM 370 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Žádost o možnost prezentovat činnost společnosti Akademické týdny, o. p. s.
Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/8 - Flash Příloha: RM 370 - 7/8 - Flash

Identifikace:

Ředitel Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), p. Julius Kahanec, žádá RM o možnost prezentovat na jednání RM
dne 24.04.2017 činnost AT, o stavu příprav AT 2017 a o AT 2018. Město Nové Město nad Metují je AT důležitým
partnerem. Podrobnosti viz dopis ředitele o. p. s. v příloze č. RM 370 - 7/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přednesené informace ředitele AT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Na jednání k tomuto bodu vystoupil Ing. J. Kahanec, ředitel Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), společně s ním
se dostavil p. Petr Havel, který má při akcích AT na starosti technické záležitosti. Ing. Kahanec podrobně seznámil
radní s programem AT 2017, které se uskuteční v areálu chaty Horalka ve Sněžném. Informoval, že dva hlavní
koncerty budou pořádat v Novém Městě nad Metují, čímž deklarují spjatost této akce s městem. Dále informoval o
dopravě na tuto akci. Radní se v návazné diskusi vyjadřovali v tom smyslu, že je škoda, že se nepodařilo najít řešení,
kdy by se AT nadále konaly celé v Novém Městě nad Metují. Na to navázala diskuse, ve které byly shrnuty aktivity
města při jednáních na podzim roku 2016, které bohužel nezměnily rozhodnutí AT odejít s akcí z města do areálu
Horalky ve Sněžném. Rovněž bylo diskutováno, zda za stávajícího stavu areálu na Pavlátce, bude vůbec návrat a
realizace AT zde v budoucnu možná.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 370- 15931/17
RM bere na vědomí informace ředitele Akademické týdny o. p. s., p. Juliuse Kahance, o činnosti AT, o stavu příprav AT 2017
a o AT 2018.
RM 370 Bere na vědomí.
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7.9 Výroční zpráva Společnost Horní Labe a.s. + zápis z valné hromady ze dne 18.04.2017
Zdroj. dokum.: RM 370 - 7/9 - Flash Příloha: RM 370 - 7/9 - Flash

Identifikace:

Výroční zpráva společnosti Společnost Horní Labe a.s. a zápis z valné hromady, která se konala dne 18.04.2017 - viz
příloha č. RM 370 - 7/9.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí Výroční zprávu společnosti Společnost Horní Labe a.s. a zápis z valné hromady ze dne
18.04.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 370- 15932/17
RM bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Společnost Horní Labe a.s. a zápis z valné hromady ze dne 18.04.2017, ve
znění přílohy č. RM 370 - 7/9.
RM 370 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 370:

16:19

Příští porada bude: RM 371, 9.5.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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