Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 324 (ve volebním období 18. zasedání) ze dne: 22.6.2015
kancelář starosty
od 14:00
hodin
Účast na jednání RM 324 :
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 Miroslav Trojan
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Miloš Skalský
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:00
16:48
místostarosta (Město)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
tajemník MěÚ (Městský úřad)
14:00
16:48
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:21
16:48
člen (Komise povodňová)
14:00
14:19
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:18
15:07
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:18
15:49
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:50
15:15
regionálního rozvoje)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:07
15:49
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:49
16:36
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 324 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 324 (ve volebním období 18. zasedání) ze dne: 22.6.2015
kancelář starosty
od 14:00 hodin
Program:

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

14:00
14:15
15:00
16:00
16:15
17:15
17:30

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 324 :
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 Miroslav Trojan
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Libor Pozděna
13 Ing. Miloš Skalský
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
14:00
16:48
místostarosta (Město)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
radní (Rada města)
14:00
16:48
tajemník MěÚ (Městský úřad)
14:00
16:48
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:21
16:48
člen (Komise povodňová)
14:00
14:19
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:18
15:07
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:18
15:49
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:50
15:15
regionálního rozvoje)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:07
15:49
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:49
16:36
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 324 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 323) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 323 ze dne 8.6.2015 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Stavba byla předána 4.6 a ještě běží lhůta odstranění nedodělků - 14 dnů (tj. do 18.06.2015) a bude požádáno o
kolaudaci. Následně svoláme jednání s ŘSD a budeme jednat o následném monitoringu. RM 324 schválen nový
termín: 31.8.2015 (Bude svoláno jednání s ŘSD.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12135/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 268
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu pro stavbu "Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Muzeum a galerie
Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 286 - 3/7 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 21.12.2015 (Smlouva bude podepsána až po
zahájení stavebních prací na přístavbě tělocvičny "ZŠ Komenského".)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13122/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 283
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

Usneseni:: RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu bývalých kasáren,
konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 21.12.2015 (Dotace jsou průběžně sledovány.
Prozatím nebyl žádný vhodný titul vypsán.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13123/14
19 284
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 31.8.2015

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

Partnerská města - koncepce další spolupráce

Usneseni:: RM ukládá partnerskému výboru zpracovat a předložit náměty na partnerskou spolupráci s městem Duszniki Zdrój i v
dalších oblastech, než jsou oficiální a tradiční akce, kterých se zúčastňuje pouze zvolené vedení obou měst, tzn.
zaměření na aktivity spolků, škol, MKN, MMUZ a dalších subjektů ve městě.
Plnění:
Žádost o prodloužení plnění. RM 324 schválen nový termín: 31.8.2015 (Partnerský výbor se dosud nesešel.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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RM 311- 13131/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 305
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. T. G. Masaryka

Usneseni:: RM souhlasí s pokračováním jednání ve věci předložené žádosti o prodej městských pozemků p. p. č. 589/1 o výměře
7 535 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 589/2, o výměře 1080 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.
ú. Nové Město nad Metují z majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují pro
záměr stavby obchodního centra s parkovištěm. RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci se žadatelem konkretizaci
záměru pro dané pozemky a zajistit účast zástupce žadatele na jednání RM, a to za účelem prezentace záměru.
Plnění:
TR Development, s. r. o., změnil záměr a o pozemky města již nemá zájem.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 311- 13143/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 314
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 13.6.2015

, výchozí: 13.6.2015

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

Žádost o zapůjčení krytého pódia - obec Nahořany

Usneseni:: RM schvaluje zapůjčení krytého pódia na sobotu 13.06.2015 pro obec Nahořany, a to za režijní náklady ve výši 7.200
Kč + DPH. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc pojenou s odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13173/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 409
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 7.12.2015

, výchozí: 7.12.2015

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

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města
s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících.
Plnění:
Aktualizovaný zásobník předložen do RM 324. RM 324 schválen nový termín: 7.12.2015 (Další aktualizace
zásobníku je naplánována na 7.12.2015.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13211/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 436
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k zastavění a pozemku p. p.
č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu parcelace, doplněného tak,
že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 12.10.2015 (Soutěž na projektanta se uskuteční
během června - července 2015.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13244/15
19 456
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Nové informace ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi (viz podnět Ing. Jana Čopíka, Ph.D., na ZM)

Usneseni:: RM byla seznámena s novými informacemi ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi. RM souhlasí s tím, aby Městské
muzeum Nové Město nad Metují zajistilo vypracování odborného posudku kvality a hodnoty sbírky. RM ukládá řediteli
MMUZ předložit návrh na další postup ve věci sbírky k posouzení KKULT, která je poté předloží se svým doporučením
do RM.
Plnění:
Splněno, projednáno v KKULT dne 09.06.2015, předloženo RM 324 jako samostatný bod.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 315- 13267/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 578
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Žadatel nespolupracuje. Na výzvu k upřesnění žádosti dosud upřesnění nepředložil. Telefony vypíná nebo nebere a
zpětně nás nekontaktuje. Jednal na OVRR, kde mu bylo sděleno, že oplocení pozemku nemůže být povoleno, protože
je třeba dodržet ochranná pásma sítí a dle územního plánu je požadovaný pozemek v ploše dopravní infrastruktury viz odůvodnění v podkladech pro RM 315. Navrhujeme vyřadit.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 315- 13287/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 594
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Podnět komise kulturní na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí

Usneseni:: RM souhlasí s pokračováním příprav na budoucí výrobu poutačů na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí.
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

Splněno, plakátovací zařízení bylo umístěno na HN. Nyní se čeká na rozhodnutí z KHK k odvolání proti zamítavému
stanovisku státní památkové péče. V případě, že toto zamítavé stanovisko potvrdí, bude se hledat jiné místo pro
umístění tohoto plakátovacího zařízení.
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit

RM 317- 13363/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 688
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 17.8.2015

, výchozí: 17.8.2015

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

Řešení dopravního značení v ulici Gen. Klapálka - otáčení kamiónů - žádost Občanského sdružení Větrník

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit realizaci dopravního značení pomocí navrženého dopravního značení č. B4 - Zákaz vjezdu
nákladních automobilů, E7b Směrová šipka a B25 - Zákaz otáčení v ul. Gen. Klapálka a v ul. 28. října ve znění přílohy
č. RM 317 - 3/13.
Plnění:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno a nabylo právní moci. Svislé dopravní
značení obecně řešíme způsobem, že ORM zajistí nakoupení svislého dopravního značení a technické služby v rámci
své činnosti zajistí dodávku sloupků, zabetonování (základ) a osazení svislé značky. V tomto případě jsme pro plnění
úkolu v RM uvedli částku za nákup svislého dopravního značení. Tato částka po poslední aktualizaci činí 6.730 Kč dodavatel HICON- dopravní značení Brno, s.r.o. Vedoucí TS sdělil, že v současné době nemá volné pracovníky pro
osazení dopravního značení. Z tohoto důvodu bylo zadáno zpracování cenové nabídky na kompletní dodávku a
montáž vč. základových patek pro sloupky. Cenová nabídka byla zpracována firmou v nejbližším okolí a to Dopravním
značení Náchod s.r.o. na částku cca 22.800 Kč vč. DPH. Tato částka významně zasahuje do položky rozpočtu
Dopravní značení org. 1501, na kterou bylo letos schváleno 50.000 Kč. V tuto chvíli je již čerpáno cca 14.750 Kč. RM
324 schválen nový termín: 17.8.2015 (Poptávka dodávky značek včetně osazení.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13400/15
19 702
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí:

22.6.2015

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

Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia Aeroklubu Nové Město nad Metují na "Branně bezpečnostní den pro
školy", který se uskuteční v pátek 19.06.2015 v areálu novoměstského letiště. Aeroklub Nové Město nad Metují
bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč.
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 317- 13402/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 704
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Žádost o převzetí záštity nad Velkou cenou Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu

Usneseni:: RM souhlasí s převzetím záštity nad 11. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v
olympijsko-athénském šplhu", který se uskuteční v neděli 21.06.2015 v areálu novoměstské sokolovny. RM dále
souhlasí s poskytnutím propagačních materiálů pro oceněné sportovce.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13436/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 740
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Stanovisko SFDI k autobusové zastávce v ul. 28. října

Usneseni:: RM v kontextu se stanoviskem SFDI projednala navrhované varianty možného řešení požadovaných úprav chodníku a
autobusové zastávky v ul. 28. října. RM konstatuje, že v případě, kdy bude prokázán problém způsobený stavbou
chodníku na nemovitostech, které k němu přiléhají, tak doporučí ZM, po zvážení důvodů technických i finančních, ke
schválení variantu č. 2 navrhovaného řešení dodatečné úpravy provedené investice, která spočívá v provedení úpravy
chodníku a jeho navrácení na původní výškovou úroveň se zachováním zastávky.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. K této záležitosti byla podána stížnost proti vydání Kolaudačního souhlasu a
prohlášení k zamýšlenému řešení. ZM 107 proto uložilo ST připravit do ZM 108 podklady pro odstranění nedostatků při
rekonstrukci chodníku v ul. 28. října a dále zjistit a ZM informovat o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října,
čímž došlo k ohrožení sousedních nemovitostí. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Odložit do rozhodnutí ZM
108.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13445/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 749
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Úhrada nákladů na nákup materiálu - opěrná zeď Klubovna Spy

Int: OSN/301
Usneseni:: RM souhlasí s úhradou nákladů na nákup stavebního materiálu pro realizaci opěrné zdi u klubovny Spy, č. p. 87, Spy,
ve výši 14.896 Kč vč. DPH. Náklady na pořízení materiálu budou hrazeny z financí určených na údržbu OSN pro rok
2015.
Plnění:
Splněno. Nákup materiálu proveden.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13478/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 782
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Mobilní plakátovací zařízení - stanovisko památkářů

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit + objednat dle návrhu ARCH výrobu mobilního plakátovacího zařízení, jehož cena bude do
50.000 Kč a bude hrazen z org. 1587 Městský mobiliář. RM ukládá OMM toto plakátovací zařízení následně co
nejdříve umístit na Husově náměstí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13484/15
19 787
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Umístění zpomalovacího prahu v ulici 28. října - žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK

Usneseni:: RM projednala možnosti řešení dopravy o bytového domu č. p. 596-7 v ulici 28. října a ukládá OMM začít projednávat
umístění zpomalovacího prahu, vč. svislého DZ s obyvatele bytového domu č. p. 596-7 a dotčenými orgány. RM
ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit realizaci zpomalovacího prahu, svislého DZ a bočních zábran, pokud budou
zajištěna všechna souhlasná stanoviska a potřebná povolení.
Plnění:
Úkol nebyl splněn, protože si OS Větrník podalo na město novou žádost, aby byl zakázán průjezd vozidel kolem jejich
domu v ul. 28. října. Tato žádost byla projednána v RM a byl z toho stanoven nový úkol pro OMM, z tohoto důvodu
žádám o zrušení tohoto úkolu.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 320- 13558/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 875
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Žádost Ing. Lucie Davidové Zelené o zapůjčení zahradního nábytku

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 5 ks pivních setů, 15 ks odpadkových košů Ing. Lucie Davidové Zelené, U Lípy
993, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 75306115, na festival "Život nás baví", který se uskuteční dne 20.06.2015 na
Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují s tím, že pořadatel si zajistí dopravu tam + zpět svépomocí a na své
náklady.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13560/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 876
Věc:

Termín: 14.9.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 14.9.2015

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

Viz bod 5/1 - Akademické týdny a jejich přesah do Polska

Usneseni:: RM ukládá vedení města projednat možnost přeshraničního propojení akcí Akademické týdny a Dny křesťanské kultury
na některém budoucím jednání s partnerským městem Duszniki Zdrój.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 14.9.2015 (Kontakt s novým vedením byl
navázán, zatím byly řešeny akutnější problémy.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13569/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 882
Věc:

Termín: 22.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 22.6.2015

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

Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci se ST dopracovat variantu č. 2 - cyklotrasa po pravém břehu řeky Metuje z Popluží do
Krčína.
Plnění:
Splněno - do RM 324 předložen bod 3/7 s návrhem.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13573/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 885
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.6.2015

, výchozí:

18.6.2015

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

Koupě pozemku do majetku města pro vyřešení kanalizace ve Vrchovinách

Usneseni:: RM doporučuje ZM koupit do vlastnictví města od Ing. V. V. pozemky p. p. č. 4/2 o výměře 851 m2, druh pozemku
zahrada, p. p. č. 294/2 o výměře 70 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 996 o výměře 331 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, za
cenu 100 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou sjednanou kupní cenu 125.200 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad
do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny
bude kupující (město). Požadovaná cena 100 Kč/m2 pozemku je cenou, kterou prodávající požaduje dle ceníku pro
prodej, koupi a směny pozemků města Nové Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny ze dne 22.12.2014.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13575/15
19 886
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Prodej pozemku se stavbou z majetku města v ul. Na Strážnici

Usneseni:: RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat nemovitost stavební parcelu č. 301 o výměře 17 m2 se stavbou
bez čp/če, protože je na něm umístěn 1 ks veřejného osvětlení, nadzemní vedení NN a ochranné pásmo sítě el.
komunikací. Jedná se o strategicky umístěný objekt, jehož odstranění nebo prodej by mohly pro město znamenat
náklady na překládku umístěných sítí a osvětlení, na které by výtěžek z prodeje nepostačoval. RM ukládá OMM
projednat se zájemci možnost výpůjčky či nájmu stavby a nájmu pozemku.
Plnění:
Dne 18.06.2015 se uskuteční jednání OVRR o kontrolní prohlídce na místě stavby trafostanice. Pan R. požádal o
pronájem trafostanice OSN, a to jaká část pozemku st. p. č. 301 o celkové výměře 17 m2 se stavbou trafostanice v k.
ú. Krčín bude navržena ke zveřejnění záměru města pronajmout, bude dohodnuto na místě při kontrolní prohlídce.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 321- 13578/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 889
Věc:

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Zrušení Pravidel pro prodej bytů a domů z vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne 28.04.2011

Usneseni:: RM doporučuje ZM zrušit Pravidla pro prodej bytu a domů z vlastnictví města Nové Město nad Metují ze dne
28.04.2011, ve znění přílohy č. RM 321 - 2/7.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 894
Věc:

Termín: 31.7.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 321- 13586/15

, výchozí: 31.7.2015

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

Plot u dětského hřiště ve Vrchovinách

Usneseni:: RM souhlasí s realizací dřevěného plotu u dětského hřiště ve Vrchovinách (u S.). RM ukládá TS objednat dřevěný plot
výšky 1 m a v délce 20 m a zajistit jeho realizaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 31.7.2015 (Výroba plotu zatím nebyla
dokončena. Předseda OV Vrchoviny p. Jiří Anděl byl s touto situací seznámen.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 322- 13617/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 948
Věc:

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují“
firmě ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
524.400 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 322 5/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Prozatím nedošlo k podpisu SOD. Čekalo se, až vyprší odvolací lhůta. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Po
uplynutí odvolací lhůty dojde k podpisu.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 322- 13618/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 949
Věc:

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

VZ - Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují/2

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad
Metují/2“ firmě APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1.670.882 Kč vč. DPH, s tím,
že v roce 2015 bude realizována 1. část za nabídkovou cenu 690.535 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 320.000 Kč z § 3322 - program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova sklepních prostorů na
§ 3326 - místní památky. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou APN
Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 322 - 5/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

19 953
Věc:

Termín: 18.6.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 322- 13622/15

Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 18.6.2015

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

Závěrečný účet 2014

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2014, a to bez výhrad.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
26.6.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13625/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 981
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Prognóza vývoje v oblasti služeb MSSS Oáza - koncepční záměr vytvoření uzavřeného oddělení Alzheimer - sch

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koncepční záměr MSSS Oáza na vytvoření uzavřeného oddělení pro klienty, kteří
onemocní Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou včetně všech souvisejících finančních závazků z rozpočtu
města v příštích letech. RM schvaluje s platností od 01.10.2015 navýšení pracovních úvazků ošetřovatelek v MSSS
Oáza ze stávajících 4,0 na 6,0 úvazků, tj. o dva zaměstnance. RM schvaluje navýšení limitu mzdového fondu na rok
2015 o částku 135 tisíc Kč s tím, že uvedené navýšení bude pokryto z fondu organizace (rezervní nebo investiční
fond). RM tento svůj souhlas zároveň podmiňuje tím, že ZM na svém řádném zasedání v červnu 2015 schválí celý
předložený koncepční záměr uvedený v příloze č. RM 323 - 1/2.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13626/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 982
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města pro parkování před čp. 382

Usneseni:: RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku, protože na pozemek je uzavřena od
25.10.2010 dohoda o společném užívání pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují (nyní p. p. č. 2288/1),
uzavřená se souhlasem města Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemku. Městu nebylo předloženo ukončení
této dohody uzavřené mezi HM a JM na straně jedné a mezi IF, M. a Z. P., P. aj. D., ZZ a ZZ na straně druhé, proto
není možné bez ukončení této platné a dobrovolně uzavřené dohody a to všemi účastníky, mimo IF, který dne
13.12.2010 zemřel, pronajmout totožnou část pozemku p. p. č. 2288/1 pouze žadatelce, paní ZZ.
Plnění:
Žadatelka vyrozuměna.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13628/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 983
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.6.2015

, výchozí:

18.6.2015

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

Pozemek p. p. č. 304/2 v ulici Komenského

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV č. 10 001 pro k.ú. a obec Nové
Město nad Metují.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13629/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 984
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí:

22.6.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města - zahrada

Usneseni:: RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Vrchoviny, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, a to s účinností ode dne 01.06.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s tím, že pozemek se pronajímá jako zahrada za nájemné ve výši 7,50 Kč/1 m2/rok, manželům RK a Ing. MK.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13631/15
19 986
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Pronájem tržnice na Rychtě - snížení pronajaté výměry

Usneseni:: RM souhlasí se zmenšením pronajaté plochy tržnice na výměru 535 m2 a ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit
ve smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené dne 31.01.2006, výměru pronajatých částí pozemků v areálu tržnice v lokalitě
na Rychtě takto: nadále pronajmout jako tržnici pouze část pozemků p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, část p. p. č.
2034/24 o výměře 94 m2 a část p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2, v katastrálním území a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
a to dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, viz příloha - návrh záměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13633/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 988
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Prodej volného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dle předloženého návrhu prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 533/21 o
velikosti 2 + 1 (43,12 m2) v budově č. p. 532 a 533 na pozemku stavební parcela č. 874, k. ú. Nové Město nad Metují v
ul. Malecí, Nové Město nad Metují, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4312/112620 na společných
částech budovy a pozemku za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší podané cenové nabídce. 2. Minimální cena je
stanovena ve výši 650 000 Kč. 3. Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby. 4. Město kupujícímu byt předá ihned po
uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 60 dnů po
předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. Pokud k platbě a uzavření kupní smlouvy v daném termínu nedojde,
bude to považováno za projev nezájmu a uzavření smlouvy bude nabídnuto druhé nejvyšší nabídce v pořadí, pokud
bude zastupitelstvem stanoveno. 6. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 7. Daň z
nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající. 8. Město Nové Město nad Metují si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru
prodat nemovitost.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13634/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 989
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 10.9.2015

, výchozí: 10.9.2015

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

Prodej části pozemku z majetku města v ul. Družební

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. p. č. 715/36 o výměře cca 35 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10 001
pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují do vlastnictví manželů R. a E. F. a to za nabídnutou a tedy sjednanou částku
300 Kč/m² pozemku za těchto podmínek: poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitých věcí a náklady na vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku uhradí kupující. Geometrický
plán pro zaměření pozemku bude vyhotoven za účasti OMM dle přílohy č. RM 320, bod 2.4 (snímek mapy – detail) na
náklady žadatele. RM ukládá OMM předložit věc k projednání ZM až po předložení geometrického plánu z důvodu
přesného stanovení výměry požadovaného pozemku.
Plnění:
Žádáme o prodloužení termínu do 10.9.2015 do ZM 109, protože geometrický plán ještě není vyhotoven a záležitost
tedy ani nemohla být předložena do ZM 108. RM 324 schválen nový termín: 10.9.2015 (Není vyhotoven GP.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13635/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 990
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Prodej pozemků z majetku města v ul. Vrchovinská

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků pozemková parcela č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha a pozemková parcela č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedených na LV č. 10
001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují do společného jmění manželů p. JR a OR za nabídnutou a tedy
sjednanou cenu 310 Kč/m² pozemku za těchto podmínek: město kupujícímu pozemky předá ihned po uzavření kupní
smlouvy a zaplacení kupní ceny, platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu
kupní smlouvy straně kupující, poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí prodávající.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13636/15
19 991
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Nabídka na odkoupení 2/3 budovy čp. 926

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit s přijetím nabídky spoluvlastníka nemovitosti na odkoupení podílu o velikosti 2/3
nemovitosti pozemku st. P. č. 2127 o výměře 592 m2 se stavbou č. p. 926, občanská vybavenost, v k. ú. Nové Město
nad Metují, zapsané na LV č. 3043 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za částku 1,8 mil. Kč.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13639/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 994
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Údržba keřů v ulici Nádražní - podnět Ing. Neumanna

Usneseni:: RM ukládá OMP vyzvat vlastníka pozemku pod slévárnou, který sousedí s městským chodníkem v Nádražní ulici, k
údržbě keřů, které zasahují z jeho pozemku do chodníku v ulici Nádražní a začínají tam značně omezovat průchod.
Plnění:
Vlastník, p. Ing. M. S., byl vyzván k provedení údržby dne 08.06.2015 a upozorněn na vyhlášku města č. 1/2008
Obecně závazná vyhláška k ochraně a udržování veřejné zeleně na území města. Přislíbil, že údržbu provede do 14
dnů.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13640/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 995
Věc:

Termín: 18.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 18.6.2015

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

Reakce města na vyhlášení místního referenda

Usneseni:: RM doporučuje ZM uložit ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR
a dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými
investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny. RM zároveň doporučuje
ZM uložit ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi
navrhovanou trasu obchvatu města.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13642/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 996
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Informace k postupu při projednávání nového územního plánu

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace z pracovního semináře členů ZM, který se konal dne 8.4.2015, kde byli
zastupitelé seznámeni se zbývajícími, doposud nevyhodnocenými připomínkami a námitkami, podanými v rámci
veřejného projednání návrhu nového ÚP. Na tomto semináři bylo mj. konstatováno, že vyhlášené místní referendum
není důvodem, ze kterého by v probíhajícím procesu pořizování nového ÚP nemohlo být pokračováno.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13644/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 997
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací - Stará ekologická zátěž Elton

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací ze dne 01.08.2011 ve znění přílohy RM 323 -3/5,
jehož předmětem jsou méněpráce na projektu Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění. RM pověřuje
starostu k podpisu tohoto dodatku.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Smlouva ze strany města byla
podepsána a byla odeslána k podpisu druhé smluvní straně. Nyní čekáme na vrácení podepsaného dodatku druhou
smluvní stranou.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13645/15
19 998
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Výsledky grantového řízení – Škoda Auto

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou položku rozpočtu "Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici
Českých bratří". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 210 tis. Kč z § 3631 nasvětlení přechodu ul.
Havlíčkova (u bývalého Klubu) - PD a realizace a 40 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 obnova sklepních prostorů na tuto novou položku. RM doporučuje ZM souhlasit s darovací smlouvou mezi Škoda Auto
(dárce) a městem Nové Město nad Metují (obdarovaný) na dar ve formě peněžních prostředků ve výši 70 000 Kč za
účelem realizace projektu „Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici Českých Bratří v Novém
Městě nad Metují“ v rámci grantového programu dárce „Dopravní bezpečnost“ ve znění přílohy RM 323 -3/6. RM
doporučuje ZM pověřit ST podpisem této darovací smlouvy.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13646/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 999
Věc:

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Sanace hradební zdi – MUZEUM – rozpočtové opatření

Usneseni:: RM schvaluje rozpočtové opatření – navýšení § 3322 - Sanace hradební zdi - MUZEUM (org. 1611) o částku 25 tis. Kč.
Navýšení bude kryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13647/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 000
Věc:

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) – Úspory energií II. etapa – stavba 06 – DDM

Usneseni:: RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2015 novou položku „Úspory energií II. etapa – DDM“ a schválit
RO – přesun 30.000 Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto novou položku.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13648/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 001
Věc:

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 2.6.2015 ve znění přílohy č. RM 323 - 3/9.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
26.6.2015
Poznámka:

RM 323- 13649/15

S

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

20 002
Věc:

Závěr:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova"

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený návrh na vypsání soutěže v upraveném znění přílohy na zpracování
"Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". RM doporučuje ZM uložit ST zahájit kroky, které
povedou k zajištění realizace soutěže o návrh na "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova".
RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku - Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul.
Nerudova a schválit rozpočtové opatření - přesun 300 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu
památek na tuto novou položku.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13650/15
20 003
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Návrh řešení při úpravě chodníku v ulici 28. října v Novém Městě nad Metují (žádost občanů)

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace k možnostem odstranění nedostatků při rekonstrukci
chodníku v ul. 28. října a o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října. RM doporučuje ZM uložit realizaci
opatření dle přílohy č. RM 323 - 3/11 - varianta 1/b.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13651/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 004
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

VŘ - PD- rekonstrukce plochy před vstupem, řešení bezbariérové rampy a přístřešku u MŠ František, Nové Měst

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, ruší veřejnou
zakázku malého rozsahu „PD- rekonstrukce plochy před vstupem, řešení bezbariérové rampy a přístřešku u MŠ
František, Nové Město nad Metují“.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13654/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 007
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Souhlas se stavbou kanalizační přípojky na p.p.č. 2033/23 k.ú. Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním a provedením stavby kanalizační přípojky č.p. 1243, Husovo nám. na p.p.č. 2033/23, k.ú.
Nové Město nad Metují dle přílohy RM 323 - 3/15 a ukládá ORM vydat souhlas v příslušném stavebním řízení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13655/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 008
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmu Jan
Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, z důvodu nedoložení dokladu osvědčující odbornou způsobilost a smlouvy o
dílo v elektronické podobě.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“
firmě TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 434.632,00 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TECHPROFI HK, s.r.o., K
Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 323 - 3/16 a pověřuje ST jejím podpisem. V případě
nezájmu firmy, která se umístila na prvním místě, RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
„Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmě na druhém místě: JH Plyn, s.r.o., Na
Drahách 47, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy za nabídkovou cenu 450.371,68 Kč vč. DPH.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Smlouva ze strany města byla
podepsána a byla odeslána k podpisu druhé smluvní straně. Nyní čekáme na vrácení podepsaného dodatku od druhé
smluvní strany.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13656/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 009
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na Hradčanech)

Usneseni:: RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522
(ulice Na Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 323 -3/17 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Smlouva ze strany města byla
podepsána a byla odeslána k podpisu druhé smluvní straně. Nyní čekáme na vrácení podepsaného dodatku od druhé
smluvní strany.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13660/15
20 011
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Dodatek č.1 SoD Stavby "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská"

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská" mezi městem
Nové Město nad Metují a Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 10 Praha 10 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Dodatek č. 1 je ze strany města
podepsán, byl předán firmě PORR. Nyní čekáme na vrácení podepsaného dodatku druhou stranou.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13662/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 013
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Pořízení vozidla CAS 20 pro JSDH Nové Město nad Metují – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky
pro obce s JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM doporučuje ZM vzít
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s
JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23 na vědomí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Smlouva ze strany města byla
podepsána a byla odeslána na KHK. Nyní čekáme na podepsání druhou stranou.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13663/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 014
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.6.2015

, výchozí: 18.6.2015

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

Smlouva o převodu a převzetí investorství

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a městem Nové
Město nad Metují na realizaci akce „ Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“ ve znění přílohy RM 323 -3/24
a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13665/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 016
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Ing. Prouza - lávka přes Metuji v ulici Pod Výrovem směrem k firmě Verner

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit stav rekonstruované lávky přes Metuji v ulici Pod Výrovem směrem k firmě Verner,
především stav a ochranné nátěry jejich dřevěných částí. O výsledku a případných opatřeních informovat RM.
Plnění:
Dřevěné prvky lávky byly před montáží naimpregnovány proti dřevokazným houbám a plísním. Posouzení stavu je
zadáno projektantovi, bude provedeno cca do 2 měsíců jako předepsaná jednoroční běžná prohlídka mostní
konstrukce. Případné vady budou uplatněny v rámci 5-leté záruky. RM 324 schválen nový termín: 31.8.2015
(Provedení jednoroční mostní prohlídky projektantem.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 323- 13666/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 017
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Dohoda o ukončení smlouvy na dodávku tepla

Int: OSN/317
Usneseni:: RM souhlasí s Dohodou o ukončení smlouvy č.44/13 na dodávku tepla a TUV, pro nebytové prostory bývalé
Rehabilitace v objektu čp. 415, ul. 28.října ve znění přílohy RM 323 - 4/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13667/15
20 018
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Pronájem nebytových prostor
Int: OSN/318

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části společných prostor bytového domu, čp. 483-4, ul. Dukelská, Nové
město nad Metují konkrétně 34 m2 prostor sušárny. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních
podmínek (doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno. Zveřejněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13668/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 019
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Nájemní smlouva - Domov Dědina
Int: OSN /319

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem dvou bytových jednotek (č. 3 v čp. 313, ul. Rašínova a č.1 v
čp. 292, ul. Havlíčkova) mezi Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Domovem Dědina, IČO: 42886163 ve
znění přílohy RM 323 - 4/3 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13669/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 020
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Žádost o zpřístupnění objektu "Stará škola" v Krčíně

Usneseni:: RM projednala ve znění přílohy č. RM 323 - 4/4 dopis paní Mgr. TS ve věci zpřístupnění objektu "Stará škola" v Krčíně
a ukládá OMM (OSN) projednat s paní S. konkrétní termín možného zpřístupnění objektu pro ni a případné jí přizvané
odborníky. RM ukládá informovat ZM (18.06.2015) o vyřízení této žádosti.
Plnění:
Splněno. Bod informativně předložen do ZM. OSN kontaktovalo Mgr. S. telefonicky (dne 15.06.2015) s nabídkou
zpřístupnění objektu č. p. 22, Krčín.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13670/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 021
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Polohovací postele pro těžce nemocné
Int: OSN/320

Usneseni:: RM bere na vědomí informaci týkající se půjčování polohovacích postelí potřebným a souhlasí s navrženým postupem.
Plnění:
Splněno. Protokoly předány pí V., která byla seznámena s navrženým postupem.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13671/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 022
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Žádost o výpůjčku prostor v čp. 427 (kasárna)
Int: OSN/321

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit cca. 40 m2 prostor v objektu čp. 427, ul. ČSA, Nové Město nad Metují,
st.p. č. 2197. Zveřejnění bude provedeno za podmínek: doba neurčitá; jednoměsíční výpovědní lhůta; vyklizení prostor
ze strany žadatele.
Plnění:
Splněno. Zveřejněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13672/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 023
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Zápis č. 112 bytové komise a bytového dne ze dne 13.05.2015

Int: OSN/322
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 112 bytové komise ze dne13.05.2015, ve znění přílohy č. RM 323 –
4/7.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13673/15
20 024
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

VZ - Nátěr dřevěných prvků bytových domů
Int: OSN/323

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr dřevěných prvků bytových domů“ uchazeči p. Miloš Kňourek,
Nádražní 259, Nové Město nad Metují, IČO: 45919887, za nabídkovou cenu 130.000 Kč (dodavatel není plátce DPH).
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 324 schválen nový termín: 7.7.2015 (Běží lhůta pro odvolání.)
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13674/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 025
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Potvrzení pracovního poměru na dobu neurčitou

Usneseni:: RM se seznámila s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). RM pověřuje ST podpisem potvrzení o změně trvání pracovního poměru ředitelů škol a
školských zařízení.
Plnění:
Splněno, potvrzení jsou podepsána a předána ředitelům.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13683/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 026
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Zápis č. 5 ze zasedání Dětského parlamentu

Usneseni:: RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Dětského parlamentu ze dne 30.04.2015 a bere tento zápis na vědomí ve
znění přílohy RM 323 - 5/7. RM ukládá OSKS předat partnerskému výboru návrh programu a časového harmonogramu
návštěvy hildenského parlamentu v říjnu 2015, který připravil Dětský parlament Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13686/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 027
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 22.6.2015

, výchozí:

22.6.2015

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

Žádost o zapůjčení nízkého pódia - SDH Mezilesí

Usneseni:: RM souhlasí se zapůjčením 8 kusů nízkého pódia na oslavu 130 let SDH Mezilesí, která proběhne v sobotu 20.06.2015.
Plnění:
Splněno, akce se uskutečnila.
Ze dne:
26.6.2015
Poznámka:

RM 323- 13688/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 18.6.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

20 028
Věc:

Závěr:

, výchozí:

18.6.2015

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

Účetní závěrka města za rok 2014

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad Metují za účetní
období 2014 sestavenou ke dni 31.12.2014 ve znění přílohy č. RM 323 - 6/1.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13689/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 029
Věc:

Termín: 22.6.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 22.6.2015

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

Prominutí úroku z prodlení – žadatelka paní IČ

Usneseni:: RM schvaluje prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu faktur vystavených na základě závad při předávání
městského bytu ve výši 1.990,58 Kč paní IČ.
Plnění:
Žadatelka byla o rozhodnutí RM informována.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13690/15
20 030
Věc:

Termín: 18.6.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 18.6.2015

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

Zpráva o kontrole FÚ – výzva 57

Usneseni:: RM vzala na vědomí informace z konečné Zprávy č. 2014/400 o daňové kontrole provedené Finančním úřadem pro
KHK na projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů – cesta k efektivnímu úřadu a ukládá OF informovat ZM.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

RM 323- 13696/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 032
Věc:

Termín: 22.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 22.6.2015

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

Veřejná zakázka malého rozsahu - kancelářský nábytek

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek schvaluje na doporučení hodnotící komise jako vítěze
veřejné zakázky firmu Pyralis, s.r.o. se sídlem 17. listopadu 237, 5830 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 192.620,- Kč
bez DPH, DPH 21 % 40.450,20 Kč, celková cena vč. DPH 233.070,20 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
dle přílohy č. RM 323 - 7/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13702/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 033
Věc:

Termín: 18.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 18.6.2015

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

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Usneseni:: RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění přílohy č. RM 323 - 7/11
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13705/15
20 034
Věc:

Termín: 18.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

18.6.2015

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

Zápis č. 2 OV Vrchoviny ze dne 27.05.2015 - rezignace a doplnění nového člena OV

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci p. Jaroslava Martinka na funkci člena OV Vrchoviny z důvodů pracovního
vytížení a poděkovat mu za dosavadní práci. RM doporučuje ZM zvolit na uvolněné místo p. Romana Macháně,
Vrchoviny 139.
Plnění:
ZM 108.
Ze dne:
Závěr:
26.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 324 - 22.6.2015

Kontrola úkolů

14:00

ST

1.1 Stanovisko TS k zápisu z jednání "Dětského parlamentu" (plnění úkolu z PVO 207 – 11367/15) - na
14:00 hodin pozván p. Trojan !!!
Zdroj. dokum.: RM 324 - 1/1 - Flash Příloha: RM 324 - 1/1 - Flash
Identifikace:
Vedoucí TS, p. Miroslav Trojan, předkládá RM na vědomí své stanovisko k zápisu "Dětského parlamentu".
Prostřednictvím PVO byl TS zadán úkol ve znění: "PVO ukládá TS prověřit na základě podnětu DP stav dětských hřišť
v Novém Městě nad Metují a podat informaci se svým stanoviskem do RM 324." Stanovisko viz příloha č. RM 324 1/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí stanovisko vedoucího TS ze dne 16.06.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Dotazy paní Petruželková - řešení hřiště U Lípy - plevel apod. Vedoucí TS přislíbil zajistit. Dále v diskusi bylo ještě
ujednáno, že před navrhovaným odstraněním nevyhovujících zařízení a pískovišť na hřištích, budou informovány
samosprávy sousedních domů.
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13708/15,

(uložen úkol číslo 20047).

RM bere na vědomí stanovisko vedoucího TS k zápisu z jednání "Dětského parlamentu" ve věci prověření stavu dětských
hřišť v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 324 - 1/1, a souhlasí s navrženým postupem a opatřeními.
RM 324 Souhlasí.
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Čl 2

RM 324 - 22.6.2015

Majetkoprávní úkony

14:15

OMM

2.1 Prodej bytu z majetku města č. 1012/9 v ul. Českých bratří
Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/1 - Flash Příloha: RM 324 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Nemovitost - bytová jednotka č. 1012/9, o velikosti 1 + 1 a o celkové výměře 48,21 m2, umístěná v podkroví, která je
vymezena jako byt č. 9 ve stavbě budovy č. p. 1012 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku st. p. č. 120 v
k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na
společných částech domu a pozemku o velikosti 4821/39617 a je typem jednotky, která vznikla dle zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, je ve vlastnictví města jako poslední byt v domě č. p. 1012 a je zapsaná na listu vlastnictví č.
3525 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, přičemž pozemek stp. č. 120 s budovou č. p. 1012 je zapsán na LV č.
3292 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Nemovitost byla dle usnesení č. RM 319-13471/15 ze dne 13.04.2015
oceněna znalcem, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou na částku 310.000 Kč s nájemcem, který má smlouvu
na dobu neurčitou a 350.000 Kč jako volný byt bez nájemce. Při prodeji bytu má dle § 1187 NOZ nájemce předkupní
právo. Přílohy: foto 1, foto 2, návrh záměru, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Zveřejnit záměr města prodat byt nájemci.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s prodejem souhlasí, protože se jedná o poslední byt v bytovém domě č. p. 1012. Po skončení
zveřejnění město musí byt nabídnout ke koupi nejprve oprávněnému nájemci, a pokud nájemce nabídku nepřijme do
6 měsíců od její účinnosti jeho předkupní právo zanikne.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Vysvětlena otázka rozdílu výměr - posudek znalce vs. podklady OMP - prohlášení vlastníka.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13709/15,

(uložen úkol číslo 20048).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat bytovou jednotku č. 1012/9, pronajatou na dobu neurčitou, o velikosti 1 + 1, o
celkové výměře 48,21 m2, umístěnou v podkroví, která je vymezena jako byt č. 9 budově č. p. 1012 v Novém Městě nad
Metují, postavené na pozemku st. p. č. 120 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v části obce Nové
Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4821/39617 a je typem jednotky, která
vznikla dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, za minimální částku ve výši 310.000 Kč
dle podmínek uvedených v návrhu zveřejnění viz příloha - návrh záměru.
RM 324 Ukládá.
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2.2 Prodej pozemků z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/2 - Flash Příloha: RM 324 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pan Ing. L. H. v souvislosti s požadavkem města na zprůchodnění pozemku od OÁZY do ul. Družební, a to po p. p. č.
2072/1 o výměře 409 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, navrhl řešení pozemků
kolem své zahrádky na pozemku p. p. č. 681/10 v k. ú. Nové Město nad Metují. Návrh nového uspořádání parcel od
Ing. H. je v příloze - návrh žadatele. Dle OMM je třeba nejprve zveřejnit záměr města prodat pozemky p. p. č. 681/39 o
výměře 43 m2, druh pozemku zahrada, p. p. č. 681/4 o výměře 110 m2, druh pozemku zahrada a p. p. č. 681/40 o
výměře 61 m2, druh pozemku zahrada, případně podíl o velikosti 9/11 z pozemku 681/41 o výměře 27 m2, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, vše ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, které jsou nyní pronajaté. Tento pozemek vznikl při digitalizaci prováděné katastrálním úřadem dne
05.06.2003 pod č. Z-2843/2003 rozdělením pozemku p. p. č. 681/8. Dle výsledku zveřejnění záměru města pozemky
prodat, by bylo možné dále zveřejnit záměr města prodat také podíl o velikosti 9/11 z pozemku p. p. č. 681/8 o výměře
157 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že manž. H., kteří
vlastní podíl o velikosti 2/11 z pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 157 m2, případně mohou přenechat městu svůj podíl o
velikosti 2/11 z cca 55 m2 z pozemku p. p. č. 681/8 umístěných před zahrádkami, tj. výměru cca 10 m2, přesně bude
určeno geometrickým plánem. Těchto 10 m2 město může směnit za 10 m2 z podílu o velikosti 9/11 z pozemku p. p. č.
681/8 v části mezi zahrádkami, tj. manž. H. budou mít ze 157 m2 – 55 m2 = 102 m2 podíl 2/11 = 18,54 m2 + 10 m2 =
28,54 m2, resp. 3/11. Zbývající část pozemku o výměře 73,45 m2, resp. 8/11 zůstane v majetku města z důvodu
zajištění přístupu pro vlastníky pozemku p. p. č. 681/11 a na nabyvatele pozemků p. p. č. 681/40 o výměře 60 m2
(zatím nájem p. R. Č.), podílu 9/11 p. p. č. 681/41 o výměře 22,09 m2 (zatím nájem p. R. Č.), p. p. č. 681/4 o výměře
110 m2 (zatím nájem manž. L.), p. p. č. 681/39 o výměře 43 m2 (zatím nájem p. J. H.), a to po řádném zveřejnění a
po projednání v orgánech města. Přílohy: foto 1, foto 2, návrh záměru, návrh žadatele, pozemky v majetku města,
snímek mapy -vlastníci, snímek mapy - záměry, snímek ortofoto.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o podmínkách zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem zahrádek souhlasí s tím, že požadují zachování přístupu pro nabyvatele pozemků, které
bude město prodávat. OMM: Město má na obdobné pozemky ve Vrchovinské ul., které jsou v blízkosti, znalecký
posudek ze dne 30.04.2015, kde byla stanovena cena ve výši 300 Kč/m2 pozemku. Pozemky p. p. č. 681/39 a p. p. č.
681/4 jsou užívány nájemci, kteří mají přístup přes svoji zahradu u domu. Dle OMP se jedná o totožný případ jako u
manželů R. a bylo by možné použít cenu 300 Kč/m2 jako cenu v místě a čase obvyklou.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Byl prodiskutován poslední dopis p. Ing. H.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 324- 13710/15,

(uložen úkol číslo 20049).

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou pro pozemky p. p. č. 681/39 o výměře 43 m2, p.
p. č. 681/4 o výměře 110 m2, p. p. č. 681/40 o výměře 60 m2 a podíl o velikosti 9/11 pozemku p. p. č. 681/41 o výměře 22,09
m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují a poté zveřejnit záměr města tyto pozemky prodat za minimální cenu zjištěnou
znalcem a vč. ceny za vyhotovení znaleckého posudku a dle navrženého záměru města prodat pozemky viz příloha - návrh
záměru města.
RM 324 Ukládá.
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2.3 Souhlas se vstupem na pozemek za účelem úpravy břehových porostů - Janovský potok
Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/3 - Flash Příloha: RM 324 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pan Jakub Hrůša-služby pro krajinu a les, Bělý 9, Machov, IČO: 73991376, jako zpracovatel projektové dokumentace
na akci „Janovský potok, Spy“ žádá o souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 550 a 551/2 v k. ú. Spy. Správce toku
Lesů ČR, s. p., přistoupil z důvodu zajištění bezpečnosti břehového porostu a snížení rizika ohrožení sousedních
nemovitostí zřícením stromů k provedení pěstebních probírek a k odstranění rizikových dřevin a k provedení náhradní
výsadby. Na pozemek p. p. č. 551/2 v k. ú. Spy požaduje souhlas s nezbytným vstupem za účelem kácení a
manipulace s dřevní hmotou a jejího odvozu z místa vodoteče a provedení výsadeb a na pozemek p. p. č. 550 v k. ú.
Spy požaduje souhlas s dočasným využitím pozemku jako manipulačního a odvozového prostoru na dobu cca 1
měsíce s tím, že po skončení akce budou pozemky vráceny do původního stavu a protokolárně předány. Předpoklad
realizace je 2015/2016 - v období vegetačního klidu. Příloha: žádost a souhlas.
K rozhodnutí:
Vyslovit souhlas se vstupem na pozemek.
Odůvodnění:
TS, OMM nemají námitky, OV Spy informován e-mailem dne 10.06.2015.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 324- 13711/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20050).

RM souhlasí se vstupem na pozemek p. p. č. 551/2 v k. ú. Spy za účelem realizace akce Janovský potok, Spy, a s dočasným
použitím pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy jako manipulačního a odvozového prostoru, viz příloha - Souhlas se vstupem na
pozemek a pověřuje starostu podpisem souhlasu s tím, že požaduje oznámit nejméně 10 dní předem zahájení prací.
RM 324 Ukládá.
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2.4 Pronájem pozemku z majetku města (rozhodnutí přesunuto do RM 325)
Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/4 - Flash Příloha: RM 324 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Pan J. M. požádal o pronájem pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
zahrada, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: žádost. Část
pozemku o výměře 437 m2 mají v nájmu jako zahradu obyvatelé domu č. p. 382, kteří podali ke dni 31.08.2015
výpověď. Žadatel dále uvádí, že i nadále trvá jeho zájem o odkoupení tohoto pozemku dle jím podané nabídky ze dne
16.09.2014. V příloze předkládáme návrh na zveřejnění záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
OMP: Na pozemku se nacházejí kůlny ve vlastnictví stávajících nájemců, viz příloha: foto. Dále je tu plánována
stezka, z tohoto důvodu je na sousední pozemek stp. č. 420/2 uzavřeno věcné břemeno průchodu pro vlastníka
pozemku p. p. č. 304/2 v rozsahu GP 1522-196/2006, viz příloha: snímek mapy. Žadatel nabízí nájemné ve výši 8.000
Kč za rok, tj. 17,70 Kč za 1 m2, stávající nájemné činí 9 Kč za 1 m2 a rok. Odborné útvary souhlasí s pronájem
pozemku, neboť forma pronájmu řeší i jeho údržbu a nezatěžuje rozpočet města, naopak je zdrojem jistého příjmu. Za
nutné považují odstranit všechny nepovolené stavby a úpravy tak, jak je vyžadováno v obdobných případech, proto
doporučují na toto upozornit stávající nájemce, kteří mají na pozemku svoje kůlny. OSN ještě doporučuje zaplocení
pozemku.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur předložil podnět k tomu, aby byla dotazem na státního zástupce prověřena možnost či oprávněnost města
podat trestní oznámení na paní Z. Z. ml. pro křivé obvinění RM. Po delší diskusi se pak radní většinově přiklonili k
protinávrhu ST, že rozhodnutí o vyvěšení záměru pronájmu pozemku bude odloženo do další RM, a tak vznikne
prostor k dalšímu jednání.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 324- 13712/15,

(uložen úkol číslo 20051).

RM ukládá OSÚ (PRAV) prověřit na Státním zastupitelství, zda došlo k podání trestního oznámení na RM ze strany paní Z. Z.
ml., ve věci postupů týkajících se prodeje pozemku č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Účelem tohoto zjištění je
především úvaha RM o možném podání trestního oznámení na paní Z. Z. ml. z důvodu křivého obvinění RM.
RM 324 Ukládá.
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2.5 Dotaz p. Romana Lichého ve věci letní předzahrádky před kavárnou POHODA JAZZ na Husově náměstí
1205
Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/5 - Flash Příloha: RM 324 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Na RM se obrátil s písemným dotazem p. Roman Lichý, který má dle smlouvy o výpůjčce části pozemku uzavřené s
městem dne 14.04.2015 dle usnesení č. RM 319-13465/15 jako osoba podnikající, pro IČO: 115 90084 a provozovnu
na Husově náměstí 1205 v Novém Městě nad Metují ve výpůjčce část pozemku p. p. č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města. Uzavřená smlouva o výpůjčce umožňuje
výpůjčiteli požádat příslušný správní orgán o povolení zvláštního užívání části pozemku dle zákona o pozemních
komunikacích a o příslušné povolení dle stavebního zákona. Bez těchto povolení není vypůjčitel oprávněn na části
pozemku p. p. č. 2033/3 v k. ú. Nové Město nad Metují zahrádku umístit. Ve smlouvě o výpůjčce je ujednáno, že
výpůjčka mimo jiné skončí předčasným vráceném předmětu výpůjčky vypůjčitelem, pokud o to bude půjčitelem
(městem) požádám z důvodu, že vypůjčenou část pozemku užil v rozporu s uzavřenou smlouvou. Pro případ skončení
a nevyklizení části pozemku je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den užívání vypůjčené části
pozemku bez právního důvodu. Pan Lichý ve svém dopise RM (viz příloha) reaguje na to, že stavební úřad mu zrušil
územní souhlas se stavbou předzahrádky. Pan Lichý rozporuje, že nejde o stavbu a dále se kriticky vyjadřuje k
postupu OVRR v této věci.
K rozhodnutí:
Projednat + vzít na vědomí dopis p. Romana Lichého a zaujmout stanovisko.
Odůvodnění:
Stanovisko OVRR: viz příloha. Stanovisko OMP: Pokud vypůjčitel nemá příslušné povolení (územní souhlas nebo
ohlášení) podle stavebního zákona, užívá část pozemku města v rozporu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce části
pozemku ze dne 14.04.2015. Dle našeho názoru, je třeba vyčkat nabytí právní moci Rozhodnutí o zrušení územního
souhlasu ze dne 28.05.2015 č. j.: 4883/2015/OVRR/Grm a podle výsledku požádat vypůjčitele o vrácení a vyklizení
vypůjčené části pozemku nebo pokračovat ve smluvním vztahu.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl přizván pro bližší vysvětlení vedoucí OVRR Ing. Skalský - příchod ve 14:50 hodin - informoval
radní v návaznosti na dotazy TAJ a radních. Vzhledem k tomu, že vytvoření jednotných pravidel pro budoucí
umísťování předzahrádek na Husově náměstí, po skončení udržitelnosti projektu rekonstrukce Husova náměstí, již
bylo uloženo na RM 322, tak nebyl další související úkol zadán.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 324- 13713/15,

(uložen úkol číslo 20052).

RM projednala a bere na vědomí dopis p. Romana Lichého ve věci letní předzahrádky před kavárnou POHODA JAZZ na
Husově náměstí 1205, ve znění přílohy č. RM 324 - 2/5.
RM 324 Ukládá.
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2.6 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/6 - Flash Příloha: RM 324 - 2/6 - Flash
Identifikace:
1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 743/10 v k. ú. Krčín.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Strom se nachází v zahradě "MŠ Krčín". Původně rostl v zápoji se sousedícím smrkem. V důsledku nepříznivých
klimatických podmínek došlo k vyvrácení tohoto sousedního jedince, čímž došlo ke změně stanovištních podmínek a
odhalení prosychající části koruny tohoto stromu. Náhradou budou po dohodě s pí ředitelkou vysazeny nové vhodné
dřeviny.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 324- 13714/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20053).

RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 743/10 v k. ú. Krčín.
RM 324 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/7 - Flash Příloha: RM 324 - 2/7 - Flash
Identifikace:
4 ks borovice lesní na pozemku p. č. 645/108 v k. ú. Krčín.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Borovice rostou na travnatém pozemku podél oplocení zahrady u rodinného domu č. p. 35 ul. Příčná. Za nepříznivých
klimatických podmínek v uplynulých dnech došlo k odlomení části koruny jedné z nich. TS neprodleně strom
stabilizovaly, vzhledem k rozsahu poškození je třeba jej pokácet. V rámci terénního šetření pak byly shledány
symptomy indikující sníženou provozní bezpečnost i u dalších z těchto stromů (tlakové vidlice, asymetrické koruny,
atd.). Náhradní výsadba není předpokládána, protože nad pozemkem je VN, do jehož ochranného pásma již některé
stromy zasahovaly a z tohoto důvodu musely být pokáceny.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 324- 13715/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20054).

RM souhlasí s pokácením 4 ks borovice lesní na pozemku p. č. 645/108 v k. ú. Krčín.
RM 324 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

2.8 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/8 - Flash Příloha: RM 324 - 2/8 - Flash
Identifikace:
5 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 2082/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stromy rostou v travnatém pásu v ul. ČSA, silně prosychají, zřejmě jsou napadeny houbovým onemocněním. Větve
korun zasahují do chodníku, není zajištěna ani podchodná výška. Vzhledem k velmi omezenému prostoru není zde
náhradní výsadba předpokládána.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 324- 13716/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20055).

RM souhlasí s pokácením 5 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 2082/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 324 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 324 - 2/9 - Flash Příloha: RM 324 - 2/9 - Flash
Identifikace:
2 ks jedle ojíněné na pozemku p. č. 638/5 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stromy se nachází v travnaté ploše u bytového domu č. p. Malecí 534. U jednoho ze stromů byla zjištěna infekce
nádoru u báze kmene. Koruna druhého stromu je silně redukovaná v důsledku vzájemné konkurence, na kmeni jsou
patrné známky poškození, stromu chybí terminál. Oba stromy byly doporučeny ke kácení odbornou firmou SAFE
TREES s.r.o., Rosice, která pro město zpracovala Projekt péče o dřeviny ve městě. Po odstranění těchto stromů a
jejich pařezů bude provedena nová výsadba.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 324- 13717/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20056).

RM souhlasí s pokácením 2 ks jedle ojíněné na pozemku p. č. 638/5 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 324 Souhlasí.

STIS

Stránka 26 z 46

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 3

RM 324 - 22.6.2015

Rozvoj

15:00

OMM

3.1 VŘ - Město Nové Město nad Metují, okr. Náchod - cisternová automobilová stříkačka
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/1 - Flash Příloha: RM 324 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Dne 13.05.2015 bylo vyvěšeno výběrové řízení na dodavatele akce „Město Nové Město nad Metují, okr. Náchod cisternová automobilová stříkačka“. V termínu pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 3 nabídky. Dne
10.06.2015 se uskutečnilo otvírání obálek a ten den proběhlo i jednání k posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a
dále pak hodnocení nabídek. Protokol o hodnocení s výsledným pořadím - viz příloha č. RM 323 - 3/1.
K rozhodnutí:
Schválit zadání VZ vítěznému uchazeči, schválit RO, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Administraci této veřejné zakázky provedl Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice na základě schválení v RM
318.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13718/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20057).

RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Město Nové Město nad Metují, okr. Náchod - cisternová automobilová stříkačka“
vítězné firmě THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147, na základě protokolu z posouzení a
hodnocení nabídek, za vysoutěženou nabídkovou cenu 5.987.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Kupní smlouvu na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČO: 46508147, ve
znění přílohy č. RM 323 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 324 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon činností zadavatele ze dne 01.03.2012
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/2 - Flash Příloha: RM 324 - 3/2 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na činnosti projektového manažera uzavřené dne
01.03.2012 mezi městem Nové Město nad Metují (mandant) a QUARTUS spol. s.r.o. (mandatář). Předmětem
Mandátní smlouvy je zajištění činnosti projektového manažera vč. všech souvisejících aktivit v rámci projektu Stará
ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění, a to do září 2015.
Změna je důsledkem prodloužení realizačního termínu projektu ze strany SFŽP a tím i změny termínu pro předložení
závěrečného vyhodnocení akce (ZVA). Doložení ZVA na SFŽP je součástí činností projektového manažera.
Současně Dodatkem č. 1 dochází ke změně sazby DPH dle aktuálně platných právních předpisů a podmínek, za
jakých bude odměna mandatáře splatná.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon činností projektového manažera ze dne 01.03.2012.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 324- 13719/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20058).

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon činnosti projektového manažera vč. všech souvisejících aktivit v
rámci projektu Stará ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
QUARTUS spol. s.r.o., Poupětova 869/10, 170 00 Praha 7 Holešovice, ve znění přílohy č. RM 324 - 3/2. RM pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku.
RM 324 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
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RM 324 - 22.6.2015

3.3 VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/3 - Flash Příloha: RM 324 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Dne 15.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 17.06.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“.
Předmět této veřejné zakázky byl rozdělen do tří dílčích částí: dílčí část 1: Stavební úpravy sociálního zařízení pro
dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského; dílčí část 2: Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce
ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní; dílčí část 3: „Oprava sociálního zařízení v 1. a 2. n.p. Mateřská školka Rašínova čp.
600“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“ +
uložit OMM zařadit potřebnou částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku v 1.
čtvrtletí 2016, doporučit ZM vzít tyto informace na vědomí.
Odůvodnění:
Přišla pouze jedna nabídka na dílčí část 1: Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul.
Komenského a dílčí část 2: Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní.
Na dílčí část 3 nabídka podána nebyla. V rozpočtu byla schválena částka 480 tis. Kč na "ZŠ Komenského rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa", kde jsme přepokládali 1x WC dívky v I. patře. Protože se letos též z této
položky rozpočtu zajišťovala i PD, bylo při projekčních pracech nezbytné naprojektovat i realizaci stoupaček, které
propojují WC v jednotlivých patrech. Je technologicky nezbytné zrealizovat tedy WC ve dvou patrech, proto
vysoutěžená částka přesáhla částku schválenou v rozpočtu. To samé nastalo i u WC v "ZŠ Malecí", kde jsou rozvody
napojené WC - dívky s WC - chlapci, proto i zde přesáhla vysoutěžená částka částku schválenou v rozpočtu 2015.
Hodnotící komise doporučuje RM zrealizovat dílčí část 1 i dílčí část 2 a chybějící finance použít z § MŠ Rašínova rekonstrukce WC a umýváren - I. a II. NP a realizaci těchto záchodků v "MŠ Rašínova" přesunout do roku 2016.
Hodnotící komise toto doporučuje i s ohledem na termín, protože realizace je plánována na školní prázdniny. Při
opakování soutěže by se tento termín již nestihl a není též jisté, zda by podalo nabídku víc firem.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi byly podrobně projednány otázky nabídky a ceny, protože do VŘ se přihlásila pouze 1 firma. Dále pak byla
diskutována problematika souvisejících rozpočtových opatření a termínů realizace při vyhlášení nové soutěže.
Nakonec se radní jednomyslně shodli na tom, že za daných podmínek bude třeba VŘ zrušit, informovat o tom školy,
ZM a připravit zařazení akce do rozpočtového provizoria na rok 2016 tak, aby se mohlo VŘ uskutečnit na začátku roku
2016.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 324- 13720/15,

(uložen úkol číslo 20059).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“ z
důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku potřebnou
na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto
informace na vědomí.
RM 324 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

3.4 VŘ - „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most v
Novém Městě nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/4 - Flash Příloha: RM 324 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Dne 15.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 17.06.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné
osvětlení Sepský most v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a
hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly doručeny 3 nabídky. Tato akce bude hrazena z § 2219 Chodník v ul. Na Táboře - realizace, na kterém je
schváleno 2 500 tis. Kč a z § 3631 VO Sepský most - realizace, na kterém je schváleno 450 tis. Kč. Celkem 2 950 tis.
Kč. Část této veřejné zakázky, VO - Sepský most, bude realizována v příštím roce při realizaci opravy Sepského
mostu, kterou bude realizovat ŘSD. Letos tedy z § 3631 VO Sepský most - realizace nebudou čerpány žádné finance.
Po vysoutěžení bude stačit pro realizaci VO Sepský most schválit do rozpočtu 2016 částku 300 tis. Kč.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - dotaz, co se bude realizovat v letošním roce a co později? Vedoucí ORM odpověděla, že letos
chodník a další část později, společně při rekonstrukci Sepského mostu. Vedoucím OF byly vysvětleny i důvody RO.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 324- 13721/15,

(uložen úkol číslo 20060).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z veřejné
zakázky "Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most v Novém Městě
nad Metují" firmu NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský
most v Novém Městě nad Metují“ firmě MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, za
nabídkovou cenu 2.216.085,50 Kč bez DPH a bez rezervy (cena vč. DPH a rezervy činí 2.766.163,46 Kč). RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, IČO: 25297899, ve znění přílohy č. RM 324 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 324 Schvaluje.
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3.5 Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/5 - Flash Příloha: RM 324 - 3/5 - Flash
Identifikace:
RM 319 vzala na vědomí opakovanou žádost obce Nahořany o vybudováním přístřešku na autobusové zastávce v
Krčíně - Na Strážnici. RM uložila OMM jednat s obcí Nahořany o jejich případné finanční spoluúčasti na vybudování
přístřešku na uvedené autobusové zastávce. Jednání se uskutečnilo dne 04.05.2015, s tím, že ST Nahořan projedná
na zasedání ZO jejich příspěvek ve výši 25 %, max. do výše 40 tis. Kč. Dne 08.06.2015 dorazilo na město usnesení
obce Nahořany ze zasedání zastupitelstva obce Nahořany ze dne 05.05.2015, ve kterém schvalují účelovou dotaci
městu Nové Město nad Metují na vybudování přístřešku na autobusové zastávce "Na Strážnici" Nové Město nad
Metují ve výši 25 %, maximálně 40 tis. Kč, z konečné ceny uvažované investice.
K rozhodnutí:
Uložit OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávky na soukromém pozemku, zahájit kroky k
zajištění územního souhlasu, zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016, a dále ve spolupráci s OF
podat po schválení rozpočtu 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Bylo diskutováno, zda nelze uvažovat o realizaci ještě letos, nakonec se radní většinově shodli, že budou zahájeny
přípravy realizace, tj. jednat s vlastníkem pozemku, kam má zastávka zasáhnout (obnovit jednání, příslib byl dříve
dán). OMM bude rovněž jednat s OVRR, aby bylo jasné, jaká dokumentace bude k povolení akce nutná atd.
Vzhledem k tomu, že jde o novou, nezařazenou akci, tak bude třeba vše nechat nejdříve schválit v ZM. Bylo
diskutováno i to, zda by do budoucna neměl mít OMM v rozpočtu položku na různé drobné expertizy a technické
přípravy.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 324- 13722/15,

(uložen úkol číslo 20061).

RM ukládá OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici na soukromém
pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín. Dále RM ukládá OMM zahájit kroky k zajištění územního souhlasu této autobusové
zastávky. RM ukládá OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá OMM ve spolupráci s OF
podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. RM ukládá předložit celou záležitost ke
schválení v ZM, které se koná dne 10.09.2015.
RM 324 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/6 - Flash Příloha: RM 324 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic. Došlo k doplnění akcí z materiálu Koncepce
dopravy v klidu, Strategického plánu a dalších akcí, které byly uloženy RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním aktualizovaného zásobníku investičních akcí.
Odůvodnění:
Přílohou jsou 2 dokumenty. Jeden je určen ke zveřejnění na webu města a druhý dokument - podrobný, je určen RM,
který je doplněný o podrobné poznámky.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 324- 13723/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20062).

RM souhlasí se zveřejněním aktualizovaného zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových
stránkách města a ukládá OMM zajistit samotné zveřejnění.
RM 324 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

3.7 Zápis č. 4 z jednání komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/7 - Flash Příloha: RM 324 - 3/7 - Flash
Identifikace:
RM je předkládán zápis z jednání komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 16.06.2015.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Dle jednacího řádu komisí je zápis předkládán do RM.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 324- 13724/15
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání komise pro vyváženou dopravu ve znění přílohy č. RM 324 - 3/7.
RM 324 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Cyklostezka Nové Město nad Metují: Popluží - Krčín
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/8 - Flash Příloha: RM 324 - 3/8 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 320-13569/15 uložila OMM ve spolupráci se ST dopracovat variantu č. 2 - cyklotrasa po
pravém břehu řeky Metuje z Popluží do Krčína. Jednání komise pro vyváženou dopravu se uskutečnilo dne
16.06.2015 na plánované trase cyklostezky Nové Město nad Metují - Krčín (viz příloha č. RM 324 - bod 3/7). Všichni
přítomní členové komise se shodli na umístění budoucí cyklostezky z Nového Města nad Metují do Krčína na
pozemcích města podle přiloženého zákresu. RM je předkládána tato dopracovaná varianta včetně zákresu do mapy
a předpokládaných finančních nákladů na realizaci cyklotrasy.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o variantě cyklotrasy a období, kdy se mají zahájit projekční práce.
Odůvodnění:
Realizace cyklostezky z Nového Města nad Metují do Krčína je podmíněna získáním finančních prostředků z grantu
EU. Předpokládáme, že cyklostezka bude realizována v rámci česko-polské spolupráce. Doposud není zcela jasné,
kdy budou dotační tituly vypsány a kdy bude česko-polská spolupráce dojednána, první schůzka s českými a polskými
partnery je naplánována na dne 01.07.2015.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 324- 13725/15,

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20063).

RM ukládá OMM připravit do návrhu rozpočtu na rok 2016 částku potřebnou na zpracování DÚR navrhované cyklotrasy z
Nového Města nad Metují do Krčína.
RM 324 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

3.9 Studie využití terasy - žádost o souhlas města
Zdroj. dokum.: RM 324 - 3/9 Příloha: RM 324 - 3/9
Identifikace:
Dne 19.06.2015 byla na město předložena 3. varianta „Studie využití terasy“ na pozemku města p. p. č. 368/5 v k. ú.
Nové Město nad Metují, v ul. T. G. Masaryka, a to pí Zdeňkou Vernerovou. S touto předloženou variantou ORM i
ARCH souhlasí. V současné době je na tomto pozemku města stavba kryté terasy, která je ve vlastnictví pí Z. V.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací změny stavby kryté terasy na pozemku města p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují s
podmínkami města + uložit OMM zpracovat a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města vypůjčit p. p. č. 368/5
k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
ORM - jedná se o žádost paní V. o souhlas vlastníka pozemku se stavbou, resp. změnou stávající stavby
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 324- 13726/15,

(uložen úkol číslo 20064).

RM souhlasí s realizací změny stavby kryté terasy na pozemku města p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. T. G.
Masaryka dle varianty 3. v příloze č. RM 324 - 3/9, s tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou na dobu 20 let. RM souhlasí
za podmínky, že sousoší Medvědice bude umístěno dle této přiložené studie, a to nejdéle do konce října 2016, s tím, že
základ pod toto sousoší zajistí žadatelka. RM ukládá OMM zpracovat a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města
vypůjčit p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem úpravy majetkoprávních vztahů v souvislosti se změnou
využívání kryté terasy u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka.
RM 324 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 324 - 22.6.2015

Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.05.2015
(Int.: OSN/324) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/1 - Flash Příloha: RM 324 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.05.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13727/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.05.2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 4/1.
RM 324 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.05.2015
(Int.: OSN/325) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/2 - Flash Příloha: RM 324 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.05.2015.
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 324- 13728/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.05.2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 4/2.
RM 324 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

4.3 Zápis č. 113 bytové komise ze dne 10.06.2015
(Int.: OSN/326) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/3 - Flash Příloha: RM 324 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 113 bytové komise ze dne 10.06.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 324- 13729/15
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 113 bytové komise ze dne 10.06.2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 4/3.
RM 324 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o souhlas se stavebními opravami - doplnění
(Int.: OSN/327) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/4 - Flash Příloha: RM 324 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Žádost nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město
nad Metují, IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října, o rozšíření souhlasu s provedením
technického zhodnocení objektu uděleného v RM 321 (usnesení č. RM 321-13593/15). Rozšíření souhlasu spočívá v
provedení prací nad rámec uděleného souhlasu (výměna sanitárního zařízení, keramického obkladu a keramické
dlažby). Předpokládané navýšení nákladů činí 35.000 Kč vč. DPH. Nájemce provede úpravy na vlastní náklady.
K rozhodnutí:
Ne/vyhovět žádosti o rozšíření souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu.
Odůvodnění:
Žádost o rozšíření logicky navazuje na již udělený souhlas a práce, které jsou popsány v žádosti, jsou vyvolány
rekonstrukcí. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 324- 13730/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20065).

RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové
Město nad Metují IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října o rozšíření uděleného souhlasu s
provedením technického zhodnocení objektu a ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 324 - 4/4.
RM 324 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

4.5 VZ - Oprava kotelny - ohřev teplé užitkové vody
(Int.: OSN/328) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/5 - Flash Příloha: RM 324 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Dne 15.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 17.06.2015 se uskutečnilo jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava kotelny - ohřev teplé užitkové vody“ (jedná se o kotelnu v objektu
č. p. 415, ul. 28. října, Dům zdraví). Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci Plánu oprav bytového fondu. V rozpočtu pro rok 2015 je na realizaci rezervováno
150.000 Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 324- 13731/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20066).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kotelny - ohřev teplé užitkové vody“ firmě Jan Renfus, Riegrova 195, Náchod, IČO:
11591994, za nabídkovou cenu 147.754 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Jan Renfus, Riegrova 195, Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č. RM 324 - 4/5 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 324 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 VZ - Zateplení stropů suterénu č. p. 481-2
(Int.: OSN/329) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/6 - Flash Příloha: RM 324 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Dne 15.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 17.06.2015 se uskutečnilo jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zateplení stropů suterénu č. p. 481-2“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci Plánu oprav bytového fondu. V rozpočtu pro rok 2015 je na realizaci rezervováno
120.000 Kč. Rozdíl bude kryt z rezervy.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 324- 13732/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20067).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení stropů suterénu č. p. 481-2“ firmě: Jiří Gargalík, Malecí 641, Nové Město nad
Metují, IČO: 72806591, za nabídkovou cenu 125.291 Kč (dodavatel není plátce DPH).
RM 324 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

4.7 VZ - Sanace zdiva, č. p. 201, 179, ŠJ Krčín, MŠ Pod Výrovem
(Int.: OSN/330) Zdroj. dokum.: RM 324 - 4/7 - Flash Příloha: RM 324 - 4/7 - Flash
Identifikace:
Dne 15.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 17.06.2015 se uskutečnilo jednání komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Sanace zdiva“ Jedná se o objekty č. p. 201, ul. T. G. Masaryka (obuv,
květiny, galanterie); č. p. 179, ul. 1. máje (ubytovna); ŠJ Krčín; MŠ Pod Výrovem. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci Plánu oprav bytového a nebytového fondu. V rozpočtu pro rok 2015 je na realizaci
rezervováno 220.000 Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 324- 13733/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20068).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace zdiva“ firmě Kressida s.r.o., U továren 25/260, 10200 Praha 10, IČO: 27088855, za
nabídkovou cenu 123.947 Kč vč. DPH.
RM 324 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 324 - 22.6.2015

Školství, kultura a sport

16:15

OSKS

5.1 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/1 - Flash Příloha: RM 324 - 5/1 - Flash
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných školských zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Na dílčí dotazy radních odpověděl Mgr. Kupka. Vedoucí OŠKS dále informoval radní o úspěchu tanečního oboru ZUŠ
B. Smetany v 6. ročníku festivalu choreografií pro mládež "Taneční učitelé roku 2015", který získal 1. místo a cenu v
hodnotě 58.800 Kč a tím možnost pro 12 lidí účastnit se "Letní taneční školy", kterou pořádá Taneční centrum Praha.
Poté odsouhlaseno.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13734/15
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 324 - 5/1.
RM 324 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Odměny ředitelům MMUZ, MKN, MSSS OÁZA
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/2 - Flash Příloha: RM 324 - 5/2 - Flash
Identifikace:
OŠKS a OSV navrhují odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS OÁZA.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit odměny ředitelům MMUZ, MKN a MSSS OÁZA.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 324- 13735/15
RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Města nad Metují, Městské knihovny Nové Město nad Metují a
Městského střediska sociálních služeb OÁZA ve znění zdrojového dokumentu č. RM 324 - 5/2.
RM 324 Schvaluje.
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5.3 Kontrola BOZP v "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/3 - Flash Příloha: RM 324 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Dne 11.06.2015 uskutečnil oblastní inspektor Svazové inspekce bezpečnosti práce kontrolní šetření stavu BOZP v
Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600. Inspektor po skončení kontroly telefonicky informoval
zřizovatele a uvedl, že příjemné prostředí, nejen z hlediska vybavení, vzhledu a uspořádání celé školy, ho velmi mile
překvapilo. Perfektně vedená dokumentace a přehled paní ředitelky v oblasti BOZP byla jen pověstnou třešničkou na
dortu. Je přesvědčen, že pokud lidé dělají svou práci dobře, je na místě, aby o tom věděli zejména ti, kteří je řídí,
protože je to vizitka i jejich práce. Škola v Rašínově ulici je na velmi vysoké úrovni nejen neskutečnou pestrostí svých
aktivit v předškolním vzdělávání, ale zejména příjemným klimatem, kterého si musí každý návštěvník školy všimnout.
Dále uvedl, že velice dobře funguje spolupráce s Hasiči Nové Město nad Metují. Za dobu svého působení se ještě
nesetkal s takto nadstandardně vybavenou školou, která má navíc vzorně vedenou dokumentaci. OŠKS předkládá
RM kontrolní zprávu o stavu BOZP v "MŠ Rašínova" - viz příloha č. RM 324 - 5/3.
K rozhodnutí:
Seznámit se kontrolní zprávou o stavu BOZP v "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 324- 13736/15
RM se seznámila s kontrolní zprávou o stavu BOZP v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, ze dne
11.06.2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 5/3, a bere tuto zprávu na vědomí. RM děkuje vedení školy za jejich práci, a to
nejen v oblasti BOZP.
RM 324 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis č. 3 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/4 - Flash Příloha: RM 324 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Dne 09.06.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrh ředitele MMUZ na další postup ve věci
sbírky po zesnulém p. Martinkovi - zařazeno jako samostatný bod č. RM 324 - 5/5. KKULT dále připravila návrh na
ocenění občanů u příležitosti 28. října - zařazeno jako samostatný bod č. RM 324 - 5/6. KKULT projednávala možnosti
umístění pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Theodora Böhma v roce 2017 do
průchodu hotelu Rajská zahrada - zařazeno jako samostatný bod č. RM 324 - 5/7. KKULT byla informována o
dokončení knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana - zařazeno jako samostatný bod RM 324 - 5/8.
KKULT byla dále informována o aktivitách MKN - výstavě betlémů v listopadu v MSSS Oáza, vydání publikace autorky
Aleny Horákové - Vánoční čas a o vydání knihy Bohumila Dvořáčka - Někdy jsem se bavil já, někdy ti okolo… KKULT
byla informována o připravovaném sborníku Dr. Čestmíra Brandejse o historii "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského". Na
závěr byly členům komise uloženy úkoly do příštího jednání KKULT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 324- 13737/15
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání kulturní komise ze dne 09.06.2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 5/4, a bere tento
zápis na vědomí.
RM 324 Bere na vědomí.
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5.5 Sbírka po zesnulém p. Martinkovi - podnět KKULT
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/5 - Flash Příloha: RM 324 - 5/5 - Flash
Identifikace:
KKULT na svém jednání dne 09.06.2015 projednávala nové informace ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi.
Ředitel MMUZ předložil odborný posudek kvality a hodnoty sbírky (viz příloha č. RM 324 - 5/5), který zpracoval Mgr.
Jiří Zikmund, emeritní pracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové. Ve svém posudku ohodnotil cenu sbírky v
rozmezí 30 - 60 tis. Kč. Ředitel MMUZ následně jednal se zástupci rodiny Martinkových o možnosti odkupu sbírky, ti
souhlasí s prodejem za cenu 60 tis. Kč. KKULT doporučuje RM podílet se spolu s MMUZ na zakoupení sbírky
polovinou smluvené ceny, tj. 30 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informacemi o sbírce po zesnulém p. Martinkovi a stanovit další postup.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení nákupu sbírku a spolufinancování městem doporučuji o částku 30 tis. Kč navýšit rozpočet
MMUZ, tedy schválit RO, které by bylo pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali, zda v takovýchto případech by mělo mít město spoluúčast. Po projednání se shodli v tom, že pokud
v průběhu roku má dojít k takovému nákupu, je na úvaze ředitele MMUZ, zda se tak rozhodne v rámci rozpočtu, který
na daný rok má. Byla diskutována opět i otázka ceny a využitelnost sbírky v rámci aktivit MMUZ.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 324- 13738/15
RM se seznámila s novými informacemi ve věci sbírky po zesnulém p. Martinkovi. RM souhlasí s nákupem sbírky pro
Městské muzeum Nové Město nad Metují za cenu 60 tis. Kč z rozpočtu MMUZ. V případě nepříznivého vývoje rozpočtu
MMUZ doporučuje RM řediteli MMUZ požádat v nezbytném případě o přiměřené navýšení finančního příspěvku města ve
druhé polovině roku 2015.
RM 324 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

5.6 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Zdroj. dokum.: RM 324 - 5/6 - Flash Příloha: RM 324 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Dne 09.06.2015 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. předkládá RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
2015 - podrobnosti viz příloha č. RM 324 - 5/6.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit návrh KKULT na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním Ing. Prouza, který je zároveň předsedou komise kulturní.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 324- 13739/15,

(uložen úkol číslo 20069).

RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného uznání jako poděkování za činnost pro město navrženým
občanům města ve znění přílohy č. RM 324 - 5/6. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října
2015 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
RM 324 Doporučuje ZM souhlasit.
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5.7 Pamětní desky J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT

Identifikace:
Dne 09.06.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala možnosti umístění pamětních desek
spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele Theodora Böhma v roce 2017 do průchodu hotelu Rajská
zahrada. KKULT doporučuje RM realizovat výrobu a umístění těchto pamětních desek ve spolupráci s Maticí českou.
KKULT uložila předsedovi komise jednat s majitelem hotelu Rajská zahrada o případném umístění pamětních desek.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT na umístění pamětních desek J. Johna a T. Böhma v roce 2017 do průchodu hotelu
Rajská zahrada a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním Ing. Prouza, který je zároveň předsedou komise kulturní.
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 324- 13740/15,

(uložen úkol číslo 20070).

RM se seznámila s podnětem KKULT na umístění pamětních desek spisovatele Jaromíra Johna a továrníka a vydavatele
Teodora Böhma v roce 2017 do průchodu hotelu Rajská zahrada. RM ukládá OŠKS vstoupit v jednání s Maticí českou o
možnosti výroby výše uvedených pamětních desek a po projednání v KKULT předložit do RM.
RM 324 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Kniha veršů J. Juránka s ilustracemi V. Rocmana - podnět KKULT

Identifikace:
Dne 09.06.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT byla informována o dokončení knihy veršů Jana Juránka
s ilustracemi Vladimíra Rocmana. Provedení je specifické, leporelo, francouzská vazba, náklad 250 ks. Křest knihy
proběhne ve čtvrtek 25.06.2015 od 17:00 hodin v MKN. MMUZ a MKN si do komisního prodeje převezmou po 10 ks.
KKULT doporučuje RM zakoupit v omezeném množství knihu pro potřeby města. Cena knihy je 270 Kč.
K rozhodnutí:
Seznámit se s podnětem KKULT na zakoupení knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana a stanovit
další postup.
Odůvodnění:
OF: V případě nákupu bude pokryto z § 6171 - správa (výdaje na reprezentaci). Vzhledem k omezeným prostředkům
nedoporučuji nákup většího množství knih.
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním Ing. Prouza, který je zároveň předsedou komise kulturní. ST - navrhl koupit 10 ks knihy
veršů. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 324- 13741/15,

(uložen úkol číslo 20071).

RM se seznámila s podnětem KKULT na zakoupení knihy veršů Jana Juránka s ilustracemi Vladimíra Rocmana. RM ukládá
OSÚ zajistit koupi 10 ks knihy veršů pro potřeby vedení města. Nákup bude pokryt z § 6171 - správa (výdaje na reprezentaci).
RM 324 Ukládá.
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5.9 Zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

Identifikace:
Dle doporučení Evropské komise k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) i k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu (IROP) v novém programovém období 2014-2020 je nutné dobře odůvodnit
investice do škol a dalších vzdělávacích institucí v území. Proto budou zpracovány tzv. akční plány vzdělávání, které v
této záležitosti budou hrát velmi důležitou roli, neboť soulad s akčními plány vzdělávání bude jedním z kritérií
přijatelnosti. Na úrovni krajů se zpracovávají krajské akční plány vzdělávání (KAP), které řeší problematiku
středoškolského vzdělávání, na místní úrovni se zpracovávají místní akční plány vzdělávání (MAP), které budou
zaměřené na předškolní a základní vzdělávání. Do konce června musí být rozhodnuto, pro jaké území bude MAP
zpracován a kdo bude jeho zpracovatelem. Zpracování MAP bude realizováno formou individuálního projektu z OP
VVV, oprávněnými žadateli jsou obce (dotace 95 %, nutná 5 % spoluúčast), místní akční skupiny, nebo nestátní
neziskové organizace (získaná dotace je 100 %). Z několika schůzek s vedením města se jeví jako nejoptimálnější
zpracovat MAP pro území našeho ORP (území ORP je zvoleno i v metodice pro zpracování MAP) a jako zpracovatele
určit MAS Pohoda venkova.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informacemi o zpracování místního akčního plánu vzdělávání.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a
sportu

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal ST + MST. Dotazy: Ing. Maur, Mgr. Černý - především k oblasti středního školství.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 324- 13742/15
RM byla seznámena se stavem příprav pro zpracování místního akčního plánu vzdělávání. RM souhlasí, aby místní akční
plán vzdělávání byl zpracován pro území našeho ORP a jeho zpracovatelem byl MAS Pohoda venkova.
RM 324 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Poděkování za uspořádání Branně bezpečnostního dne pro děti

Identifikace:
V pátek 19.06.2015 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti mateřských škol a žáky
základních škol. Poděkování patří hasičům, Aero Klubu Nové Město nad Metují, MP, předsedovi KKULT a dalším
zainteresovaným za uspořádání této akce, které se zúčastnilo cca 1000 dětí a 50 učitelů.
K rozhodnutí:
Vyslovit poděkování organizátorům Branně bezpečnostního dne pro děti.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, sportu a
příspěvkových organizací

Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - akce se zúčastnilo cca 1000 dětí ze všech novoměstských základních a mateřských škol, ze ZŠ ProvodovŠonov a ze ZŠ Malé Svatoňovice. Dopravu zajišťovala společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., jízdní řád
zpracoval Ing. Martin Prouza.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 324- 13743/15
RM vyslovuje poděkování všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu Branně
bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 19.06.2015 na novoměstském letišti.
RM 324 Děkuje.
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Finance

17:15

OF

6.1 Smlouva o poskytnutí dotace na financování JSDH
Zdroj. dokum.: RM 324 - 6/1 - Flash Příloha: RM 324 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Královéhradecký kraj zaslal ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na financování výdajů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů pro rok 2015. Na základě smlouvy město Nové Město nad Metují obdrží dotaci v celkové výši
220 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13744/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20072).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou mezi Královéhradeckým krajem a
městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na výdaje JSDH města pro rok 2015, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/1 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 324 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Návrh odměn za období 01/15 - 06/15 - bytová komise
Zdroj. dokum.: RM 324 - 6/2 - Flash Příloha: RM 324 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Návrh odměn pro členy bytové komise za období ode dne 01.01.2015 do dne 30.06.2015 - viz příloha č. RM 324 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit návrh odměn za období 01/15 - 06/15 pro členy bytové komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 324- 13745/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20073).

RM schvaluje návrh odměn pro členy bytové komise za období ode dne 01.01.2015 do dne 30.06.2015, ve znění přílohy č.
RM 324 - 6/2.
RM 324 Schvaluje.
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6.3 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 324 - 6/3 - Flash Příloha: RM 324 - 6/3 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 324 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého, nefunkčního a neopravitelného majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 324- 13746/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20074).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci ZUŠ Bedřicha Smetany, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/3.
RM 324 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Zdroj. dokum.: RM 324 - 6/4 - Flash Příloha: RM 324 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve II. čtvrtletí 2015 - viz příloha č. RM 324 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ za II. čtvrtletí 2015.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 324- 13747/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20075).

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II. čtvrtletí 2015 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/4.
RM 324 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

6.5 Návrh odměn členům komise sociálně-rozmisťovací
Zdroj. dokum.: RM 324 - 6/5 - Flash Příloha: RM 324 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Vedoucí OSV navrhuje odměny členům komise sociálně-rozmisťovací dle návrhu ZM č. 104 čl. 5/3 ze dne
11.12.2014 - viz příloha č. RM 324 - 6/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh odměn členům komise sociálně-rozmisťovací.
Odůvodnění:
Jedná se o členy komise, kteří nejsou členy ZM a nejsou zaměstnanci MSSS Oáza.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 324- 13748/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20076).

RM schvaluje návrh odměn členům komise sociálně-rozmisťovací, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/5.
RM 324 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 15.7.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 324 - 22.6.2015

Různé

17:30

7.1 Změna otevírací doby Klubu Mandl Nové Město nad Metují během letních prázdnin
Zdroj. dokum.: RM 324 - 7/1 - Flash Příloha: RM 324 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad Metují paní Mgr. Lenka Kulichová předkládá ke schválení návrh otevírací doby
Klubu Mandl na dobu letních prázdnin - vysvětlení viz příloha č. RM 324 - 7/1.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a ne/souhlasit se změnou otevírací doby Klubu Mandl Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 324- 13749/15
RM bere na vědomí a souhlasí se změnou otevírací doby Klubu Mandl Nové Město nad Metují během letních prázdnin ve
znění přílohy č. RM 324 - 7/1.
RM 324 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 E-mailová žádost pí L. H. ze dne 09.06.2015
Zdroj. dokum.: RM 324 - 7/2 - Flash Příloha: RM 324 - 7/2 - Flash
Identifikace:
E-mailová žádost pí L. H. ze dne 09.06.2015 ve věci schválení součinnosti a výpomoci TS při výstavě betlémů.
Podrobnosti viz příloha č. RM 324 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/souhlasit se součinností a výpomocí TS při výstavě betlémů.
Odůvodnění:
Vyjádření vedoucího TS: Souhlasím se součinností a výpomocí při výstavě betlémů, která se uskuteční ve dnech 28.
a 29.11.2015.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 324- 13750/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20077).

RM souhlasí se součinností a výpomocí TS při výstavě betlémů ve znění přílohy č. RM 324 - 7/2 s tím, že podrobnosti
spolupráce si žadatelka sjedná přímo s vedoucím TS p. Trojanem.
RM 324 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 28.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 26.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 324 - 22.6.2015

7.3 Žádost Ing. Prouzy - podnět občana - informace o odstávkách elektro apod.

Identifikace:
Ing. Prouza přednesl podnět, se kterým se na něj obrátil občan města a který se týká poskytování informací o
případných odstávkách elektřiny, o uzavírkách silnic apod.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo vyjasněno, že zveřejňování těchto informací na webu města v "Aktualitách" nepostačuje, ztratí se to zde
v ostatních informacích. Záměrem by mělo být předávání informací tohoto typu na e-maily občanů, kteří o to budou
mít zájem. Bylo přislíbeno toto řešit prostřednictvím PVO a předat pak zpětnou informaci do RM, jak by to mohlo být
zajištěno.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 324:

16:48

Příští porada bude: RM 325, 7.7.2015, 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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