Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 357
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 357 (ve volebním období 51. zasedání) ze dne: 10.10.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 357 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Mgr. Denisa Plšková
16 Pavel Horvat

Hosté:
1
Marcela Součková
2
Eva Hladíková
3
Ivana Čápová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:22
místostarosta (Město)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:06
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:22
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:22
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:26
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:29
17:22
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:29
14:48
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:51
16:23
města)
architekt (Architekt)
15:15
16:23
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:56
16:11
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:26
16:59
města)

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí
vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Krčín
vedoucí školní restaurace Scolarest při ZŠ
Komenského

Částečná
Částečná
Částečná

13:05
13:05
13:05

13:30
13:30
13:30

Částečná
Částečná
Částečná

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 357 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 357
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 357 (ve volebním období 51. zasedání) ze dne: 10.10.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 357 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Mgr. Denisa Plšková
16 Pavel Horvat
Hosté:
1
Marcela Součková
2
Eva Hladíková
3
Ivana Čápová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:22
místostarosta (Město)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:06
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
radní (Rada města)
13:00
17:22
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:22
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:22
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
14:26
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:29
17:22
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:29
14:48
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:51
16:23
města)
architekt (Architekt)
15:15
16:23
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:56
16:11
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:26
16:59
města)
vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí
vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Krčín
vedoucí školní restaurace Scolarest při ZŠ
Komenského

13:05
13:05
13:05

13:30
13:30
13:30

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

Částečná
Částečná
Částečná

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 357 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 356) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 356 ze dne 26.9.2016 :

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

STIS

Stránka 2 z 43

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 357
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 285- 12086/14

Věc : Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

18 195 Vznik úkolu: 20.1.2014

Termín :

30.1.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Nositel:
VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve
znění přílohy č. RM 285 - 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM
zvát ARCH na jednání týkající se obnovy památek ve městě, zejména pak v Městské památkové
rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k dohledu na citlivý přístup k
dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.1.2017 z důvodu: Průběžně probíhá..
RM 315- 13273/15

Věc : Usnesení komise KREG č. 2/2015 - zpracování návrhu seznamu památek místního
významu

19 583 Vznik úkolu: 16.2.2015

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, , Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM ukládá OVRR - státní památkové péči - zpracování návrh seznamu "památek místního
významu" na základě územně-analytických podkladů a konzultací s Národním památkovým
ústavem v Josefově a předložit ho vč. kritérií (viz usnesení č. RM 312-3170/15).
OVRR - Ing. Škaldová vypracovala seznam místních památek a předala ho na ORM Jarmile
Valterové, která s ním dále pracovala.
Následně ho již upravený ORM předložilo (bez asistence OVRR) do regenerační komise, ve
které byl projednán a schválen. Dále byl v komisi projednán a schválen seznam kritérií a
související záležitosti ohledně možného zřízení městského památkového grantu.
Zápis z regenerační komise předkládal do RM ORM. OVRR nemá jak doložit plnění tohoto úkolu,
jelikož bylo splněno ORM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 326- 13810/15

Věc : Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno)

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

7.11.2016

OMM Odbor majetku města,
10.10.2016
Poslední kontrola:

17.10.2016 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.
OSN se seznámilo s projektovou dokumentací stávajícího řešení a pokusili jsme se navrhnout
alternativní řešení. V úvahu přicházejí dvě varianty. A/ Provizorní řešení zatékání do objektu
překrytím stávajícího světlíku konstrukcí z dřevěných hranolů a silného makrolonu. Tímto řešení
bychom uchránili objekt před zatékáním a zachovali bychom přísun světla do ateliéru (i když ve
snížené intenzitě) Předběžné náklady na toto řešení vychází z cenové nabídky na 90.305 Kč vč.
DPH. Toto řešení bylo konzultováno se zástupci památkové péče s kladným vyjádřením, za
předpokladu, že se jedná o dočasné řešení na dobu max. 2 roky. B/ Tato varianta se zabývá
rekonstrukcí světlíku pomocí sestavy hliníkových oken. V podstatě jde o provedení světlíku ve
stejné rozsahu, jako předpokládal již zpracovaná dokumentace, a to za použití jiného materiálu
(hliníku). Na návrhu této varianty jsme spolupracovali s místní fy Alufront s.r.o. a v kombinaci s
rozpočtem projektanta jsme dospěli k částce 1.600 tis. Kč vč. DPH. Řešení varianty hliníkové
konstrukce je v jednání se zástupci státní památkové péče.

Závěr: schválen nový termín: 7.11.2016 z důvodu: Projednávání OSN variantního řešení s památkáři.
Dotace zatím na tento typ akce nebyly vypsány..
RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

7.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Schůzka se zpracovatelem posudku proběhne ve čt. 6.10.2016 za účasti ST. Výstupy z jednání
sdělíme na RM.

Závěr: schválen nový termín: 7.11.2016 z důvodu: Žádost o prodloužení, posudek nebyl městu
předán. Proběhne schůzka a seznámení s návrhem dopravního řešení..
RM 343- 14534/16

Věc : Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

20 976 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

31.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
4.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 2 ks hlohu obecného u křížku ve Spech při silnici I/14 na pozemku p.
p. č. 2142 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.10.2016 z důvodu: Výsadba objednána. Vzhledem k suchému počasí
školky nedodávají sadbový materiál. Kácení bude provedeno v návaznosti na dodanou sadbu..
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Tisk: 17.10.2016

RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

21.11.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

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

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: Zatím znalec posudek nevypracoval. Šetření se
znalcem na místě se konalo 10.8.2016. Znalec je velmi zaneprázdněný..
RM 349- 14883/16

Věc : Žádost o zábor veřejného prostranství a spolupořadatelství města - Svatováclavské
odpoledne 2016

21 322 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

Garant :

28.9.2016

ST

TS Technické služby, MP Městská policie, Nositel: PozL
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a se spoluúčastí města Nové Město
nad Metují při pořádání Svatováclavského odpoledne na Husově náměstí v prostoru plochy před
„vlaštovkami“ včetně plochy kolem Mariánského sloupu, a to dne 28.09.2016 od 12:00 do 18:00
hodin v obvyklém rozsahu. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání
akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného
prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad
celou akcí. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia v majetku města a
zapůjčením koberce pro taneční vystoupení. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů
si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Jednota OREL a MO KDU ČSL.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14973/16

Věc : Otočení jednosměrky v ul. Lomená

21 455 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

Garant :

10.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s otočením směru jednosměrné komunikace ul. Lomená, navrženým na základě
podnětu p. V. J. a místního šetření.
Splněno.

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

RM 351- 14974/16

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

21 456 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s umístěním svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ před vývěskami ve
Vrchovinách z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců (dětí). RM ukládá OMM zajistit potřebná
vyjádření a Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 351- 14981/16

Věc : Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most

21 461 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s tím, aby stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most byly
zrealizovány dle varianty č. 1, a to v letošním roce. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun
120 tis. Kč z položky Chodník v ul. Nádražní - PD, § 2219 org. 1700 na položku VO Sepský
most - realizace, § 3631, org.1688.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14986/16

Věc : VO v ul. Kasárenská - Smlouva o právu provést stavbu č. 1/162016/VO

21 465 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 1/162016/VO mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem z důvodu realizace investiční akce s názvem „VO v ul.
Kasárenská“ na pozemcích p. p. č. 653/1, 659/2 a 2075/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 351 - 3/25. RM pověřuje ST k podpisu této smlouvy.
Úkol zrušit. Smlouva o právu provést stavbu č. 1/162016/VO byla nahrazena souhlasem
vlastníka nemovitosti.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 351- 15004/16

Věc : Návrh na změnu koordinace žákovského MIA parlamentu od školního roku 2016/17

21 479 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: Dv
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí návrh vedoucí Centra prevence Mandl na změnu koordinace MIA
parlamentu. RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci MIA parlamentu od školního roku 2016/2017.
RM doporučuje zapojit do MIA parlamentu střední školy v Novém Městě nad Metují.
Splněno, do práce parlamentu jsou zapojeny i střední školy. První jednání proběhne ve čtvrtek
13.10.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15021/16

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

21 502 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

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

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 352- 15022/16

Věc : Žádost pí L. Š. o doplnění laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí

21 503 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
10.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM projednala žádost pí L. Š. a ukládá OMM jednat s vlastníkem pozemku o možnostech
umístění městských laviček a odpadkových košů na jeho pozemku. V případě nesouhlasu
vlastníka projednat se žadatelkou možnost umístění laviček na některý z blízkých městských
pozemků.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Majitel pozemku nedal souhlas s umístěním lavičky.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Po dohodě se ST bude nalezeno jiné vhodné místo
v nejbližším okolí pro umístění lavičky..
RM 352- 15023/16

Věc : Žádost o celkovou opravu povrchu místní komunikace ul. Železova louka

21 504 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
10.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

31.10.2016

Garant :

ST

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

RM projednala žádost občanů Nového Města nad Metují, trvale bydlících v lokalitě Železova
louka, zahrádkářů, majitelů chat a členů Místní organizace Českého rybářského svazu o
celkovou opravu povrchu místní komunikace ul. Železova louka. RM konstatuje, že rekonstrukce
této komunikace je již zapsána v Zásobníku městských investic, ze kterého jsou vybírány a
schvalovány konkrétní investiční akce při každoročním schvalování městského rozpočtu. RM
ukládá TS provést nezbytné dílčí opravy závad na komunikaci v rozsahu dle rámce své průběžné
činnosti při opravách a údržbě městských komunikací.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.10.2016 z důvodu: Rozsah oprav na komunikacích ve městě, které TS
zajišťují je velký a opravy probíhají nejen podle stavu povrchu komunikací, ale také dle jejich dopravní
zátěže..

RM 353- 15065/16

Věc : Oceňování žáků základních škol

21 532 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

MST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s oceňováním nejlepších žáků novoměstských základních škol od školního roku
2016/2017. RM ukládá OŠKS vypracovat návrh pravidel pro oceňování nejlepších žáků a
předložit ho ke schválení RM.
Splněno, návrh pravidel pro oceňování nejlepších žáků byl schválen usnesením č. RM 355 15155/16 dne 12.09.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15097/16

Věc : Park u MSSS Oáza - posouzení stavu - výjezd na místo

21 558 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Pozděna
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat návrh první etapy zpevnění cestiček přiléhajících k objektu MSSS
Oáza, tj. návrh týkající se cestičky od vchodu do MSSS Oáza k altánku a k bočnímu vstupu do
objektu přemístěné „domovinky“ v přízemí.
Splněno, bylo předloženo v RM 356.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 354- 15115/16

Věc : Vyřazení majetku

21 572 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
10.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
4.10.2016 Plnění:

30.9.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Městské policie a Knihovny ve
znění přílohy č. RM 354 - 6/1.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15128/16

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu v ul. Na Rybníku

21 584 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu na pozemku města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín v rozsahu 6 m2 za cenu 200
Kč/m2 pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého výkresu: Úprava
distribučního vedení NN z 26.08.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15129/16

Věc : Pronájem části pozemku v areálu bývalých kasáren - cvičná plocha

21 585 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít se zájemci o pronájem: Autoškolou Divišek, Náchod, IČO: 737 42 139 a
Autoškolou Petr, Jestřebí, IČO: 444 42 343 smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 653/2 o
výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod za účelem výcviku žadatelů o řidičské
oprávnění pro získání dovedností v řízení motorových vozidel skupiny B dle předloženého
návrhu s tím, že cena za 1 vyučovací hodinu je 100 Kč. Podmínkou každého použití pozemku je
přihlášení do elektronického rezervačního systému vedeného OSN.
Splněno.

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

RM 355- 15130/16

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

21 586 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

10.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM dát nájemci p. Petru Žabkovi, IČO: 652 20 099, bytem Českých legií 4, 549 01
Nové Město nad Metují, výpověď z nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 56 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují z důvodu neuhrazení nájemného pro rok 2016 ve sjednaném termínu.
Výpovědní doba počne běžet dnem 01.10.2016 a nájem bude ukončen dne 31.10.2016.
Nájemce je povinen uhradit nejpozději ke dni skončení nájmu poměrnou část nájemného za
dobu užívání v roce 2016, tedy za období od dne 01.01. do dne 31.10.2016, a to ve výši 2.800
Kč.
Výpověď nájemci doručena dne 20.9.2016. Pozemek by měl nájemce vyklidit, předat městu a
uhradit dlužné nájemné do 31.10.2016. Pokud tak neučiní bude postupováno dle uzavřené
smlouvy včetně vymáhání sankce ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s předáním
vyklizeného pozemku.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 355- 15166/16

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství

21 606 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OSU Odbor správy úřadu, MP Městská policie, Nositel: Tyc
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

RM projednala návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství ve znění přílohy č. RM 355 - 7/6 a ukládá OSÚ dopracovat do
textu vyhlášky všechny autobusové zastávky na území města, železniční stanici a další ulice a
lokality navržené zastupitelem Bc. Slámou. Po doplnění a posouzení na MV ČR vyhlášku pak
znovu předložit do RM a ZM.
Žádost o prodloužení termínu. Informace z jednání s MV ČR bude aktuálně podána na jednání
RM 357.

Závěr: schválen nový termín: 24.10.2016 z důvodu: Jednání s vedoucí oddělení dozoru MV ČR k dané
vyhlášce proběhne dne 10.10.2016..
RM 356- 15172/16

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

21 634 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

Garant :

10.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k.
ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí se záměrem města dát do výpůjčky část pozemku p. p.
č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem zbudování parkovacího
místa dle projektové dokumentace s tím, že smlouva bude uzavřena do doby prodeje
nemovitostí p. p. č. 733/19 a stp. č. 810 včetně stavby domu v k. ú. Nové Město nad Metují. RM
ukládá OMM připravit do RM 357 návrh zveřejnění záměru města podle tohoto usnesení.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15174/16

Věc : Výpůjčka částí pozemků v lokalitě u Penny marketu

21 635 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

Garant :

10.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města, dle návrhu v příloze č. RM 356 - 2/4, poskytnout jako
výpůjčku část pozemku p. p. č. 589/1 o výměře cca 2 300 m2, druh pozemku trvalý travní porost;
část pozemku p. p. č. 589/2 o výměře cca 40 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část
pozemku p. p. č. 2242 o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny pozemky v k.
ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za účelem výsadby dřevin, údržby
zeleně a výstavby spojovacího chodníku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15191/16

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 31.08.2016

21 649 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

29.9.2016

Int: OSN/488

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.08.2016 ve znění přílohy
č. RM 356 - 4/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 356- 15192/16

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.08.2016

21 650 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

29.9.2016

Int: OSN/489

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.08.2016 ve
znění přílohy č. RM 356 - 4/2.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15193/16

Věc : Zápis č. 125 Bytové komise ze dne 14.09.2016

21 651 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

29.9.2016

Int: OSN/490

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 125 Bytové komise ze dne 14.09.2016, ve znění
přílohy č. RM 356 - 4/3.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15195/16

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

21 653 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

10.10.2016

Int: OSN/492

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s udělením souhlasu k provedení technického zhodnocení objektu č. p. 313, ul.
Rašínova, žadateli MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO:
25299140. Jde o souhlas vlastníka s provedením technického zhodnocení objektu č. p. 313,
které se týká postupné výměny oken. Okna budou měněna v ucelených etapách, dle prostředků,
které uživatel prostor získává formou sponzorských darů. Město, jako vlastník objektu souhlasí s
provedením postupné výměny oken s podmínkou provedení výběrového řízení v duchu Zásad
pro zadávání veřejných zakázek, zpracovaných Městem Nové Město nad Metují v platném znění
a dále s tím, že do komise pro výběr dodavatele bude zařazen jeden zástupce města, a to p.
Pavel Horvat (náhradník Ing. Libor Pozděna).
Splněno. Souhlas sepsán o předán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15196/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016

21 654 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

10.10.2016

Int: OSN/493

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
10.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.10.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 166/2016 na provedení kontaktního zateplovacího
systému na objektu domku školníka "ZŠ Malecí", ve znění přílohy č. RM 356 - 4/5, který se týká
prodloužení termínu realizace do dne 30.10.2016 z původního 30.09.2016 a zvýšení ceny díla z
původních 309.392 Kč vč. DPH na částku ve výši 324.859 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 17.10.2016

RM 356- 15204/16

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

21 658 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OS Odbor správní,
10.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

10.10.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III.
čtvrtletí 2016 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 356 - 6/1.
Splněno

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15209/16

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Kancelářský nábytek

21 661 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.10.2016 Plnění:

10.10.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na dodávku
kancelářského nábytku nabídku firmy ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem
Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO: 26943344, za nabídkovou cenu 92.350 Kč bez DPH +
19.393,50 Kč DPH, tj. 111.743,50 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy
č. RM 356 - 7/3. V případě neuzavření smlouvy s uchazečem na 1. místě doporučuje komise
stanovit pořadí na místě druhém, a to nabídku firmy Truhlářství JPS, s.r.o., U Borové 69, 580 01
Havlíčkův Brod, IČO: 25273655, za nabídkovou cenu 107.439 Kč + 22.652 DPH, tj. 130.001 Kč
vč. DPH.
Splněno.

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

14:00

OMM

2.1 Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/1 - Flash Příloha: RM 357 - 2/1 - Flash

Pozemek st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 354-15081/16 ze dne 29.08.2016 byl ode dne 09.09.2016 do dne
27.09.2016 zveřejněn záměr města pronajmout pozemek ode dne 18.12.2016 na dobu 2 let jako plochu pod
dočasnou stavbou provozovny a její přístavby dle příslušných povolení, za minimální cenu 125 Kč /m2/rok. Ke
zveřejněnému záměru bylo dne 12.09.2016 doručeno vyjádření žadatelky. Přílohy č. RM 357 - 2/1: zveřejněný záměr,
vyjádření žadatelky k záměru.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy po ukončení zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 354 ze dne 29.08.2016, na základě žádosti
pí Libuše Matoušové. Ke zveřejněnému záměru města bylo doručeno vyjádření žadatelky (stávající nájemce) s
návrhem nájemného ve výši 125 Kč/m2/rok. Nabídnutá cena odpovídá minimálnímu požadovanému nájmu dle
zveřejněného záměru města a vychází ze znaleckého posudku z listopadu 2014, kdy byla cena nájmu odhadnuta na
120 Kč/m2/rok. Jiná vyjádření nebo připomínky nebyly podány. Znění nájemní smlouvy bude vycházet ze vzorové
smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 345-14653/16 ze dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15214/16,
(uložen úkol číslo 21726).
RM ukládá OMM uzavřít s pí Libuší Matoušovou, IČO: 111 60 837, Johnova 310, Nové Město nad Metují, provozovna: T. G.
Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, jako plochu pod dočasnou stavbou provozovny a její přístavby (dle
příslušných povolení), a to na dobu 2 let ode dne 18.12.2016 a za nájemné ve výši 125 Kč/m2/rok.
RM 357 Ukládá.
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2.2 Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova
Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/2 - Flash Příloha: RM 357 - 2/2 - Flash

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 357/1 o výměře 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, část pozemku p. p. č. 872/3 o výměře 90
m2, druh pozemku ostatní plocha a část pozemku p. p. č. 2034/18 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha,
všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s unesením č. RM 354-15079/16 ze dne 29.08.2016 byl ode dne
09.09.2016 do dne 27.09.2016 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku části pozemků o celkové výměře
275 m2 za účelem údržby, viz příloha. zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru bylo podáno společné vyjádření
12 zájemců. Přílohy č. RM 357 - 2/2: zveřejněný záměr, nabídka zájemců, foto, návrh smlouvy.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce po ukončení zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a usnesení RM 354 na základě žádosti p. F. a vyjádření SVJ Klosova
505-507, Nové Město nad Metují. Dle usnesení RM 354 je podmínkou uzavření smlouvy to, že ji podepíší všichni
členové SVJ. V reakci na zveřejnění o výpůjčku požádalo dne 26.09.2016 z celkového počtu 42 členů SVJ pouze 12
zájemců (z toho pouze 9 členů SVJ), viz příloha: vyjádření k záměru. Dle telefonického vyjádření p. F. je uzavření
smlouvy se všemi členy nereálné.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse nad tím, zda bude RM souhlasit s výpůjčkou, i když neprojevili zájem všichni vlastníci z SVJ. Radní
souhlasili s usnesením viz varianta č. 1, tj. vypůjčit pozemek za účelem provádění jeho údržby.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15215/16,
(uložen úkol číslo 21727).
RM ukládá OMM uzavřít smlouvu, dle předloženého návrhu v příloze č. RM 357 - 2/2, o výpůjčce částí pozemků p. p. č.
357/1, 872/3 a 2034/18 o celkové výměře 275 m2, všechny pozemky druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad
Metují, s těmito zájemci: J. F. a J. F.; H. F.; B. J.; H. G.; M. T.; I. K.; V. O. a M. O.; V. D.; J. P. a L. P. a za těchto podmínek:
výpůjčka ode dne 01.11.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pozemky nebudou sloužit ke skladování
kompostu, různých materiálů, dřeva, odpadu a sudů, na pozemky nelze umísťovat stavby (včetně přístřešku), ohniště,
vysazovat dřeviny a keře, provádět terénní a jiné úpravy, pozemky budou přístupné pro údržbu garáží, po ukončení smlouvy
budou pozemky vyklizeny, zarovnány a budou odstraněny veškeré úpravy pokud nebude dohodnuto jinak.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.3 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání v ul. Na Františku
Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/3 - Flash Příloha: RM 357 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Na základě usnesení RM č. 356-15172/16 ze dne 26.09.2016 OMP předkládá návrh záměru poskytnout jako výpůjčku
část pozemku p. p. č. 733/19 o výměře cca 70 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují - viz příloha č. RM 357 - 2/3: návrh záměru. V příloze dále předkládáme snímek mapy a foto.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky části pozemku.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí celku stávajících přízemních bytových domů. Žadatelka má zájem na ploše o výměře 40 m2
vybudovat parkovací stání pro 1 vozidlo, zbylá zelená plocha o výměře 30 m2 by byla pouze udržována. Pro výstavbu
parkovacího místa musí žadatelka zajistit zpracování projektu a konkrétní návrh technického řešení odstavné plochy
odsouhlasit na OVRR - OŽP (opatření k zabránění znečištění pozemku a podzemních vod při úniku provozních
kapalin z parkovaného vozidla).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
MST překvapil rozsah pozemku, o jaký mají žadatelé zájem pro vybudování jednoho parkovacího dočasného stání.
Vedoucí MOP vysvětlila důvody, navíc půjde opravdu pouze o dočasnou záležitost.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 357- 15216/16,
(uložen úkol číslo 21728).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 733/19 o
výměře cca 70 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsané na LV 10001 u
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za účelem údržby zeleně a vybudování
jednoho parkovacího místa dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení s tím, že smlouva
bude uzavřena do doby prodeje nemovitostí pozemků p. p. č. 733/19 a stp. č. 810 vč. stavby domu.
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2.4 Cyklochodník Vrchoviny - Krčín most u Ammann(u)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/4 - Flash Příloha: RM 357 - 2/4 - Flash

Za účelem zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci na cyklochodník podél komunikace z Vrchovin do Krčína
k mostu u Ammann(u) je nutné zjistit cenu pozemků v místě a čase obvyklou. Za stejným účelem je třeba dopracovat
geometrický plán po úpravě projektu na uvedenou stavbu. Příloha č. RM 357 - 2/4: záborový elaborát.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajistit znalecký posudek na dotčené pozemky a zajistit geometrický plán dle upraveného projektu.
Odůvodnění:
Projekt na stavbu cyklochodníku byl upraven dle požadavků vlastníků pozemků. Podle upraveného projektu je třeba
připravit podklady pro majetkoprávní vypořádání, které je nezbytné k jednání o dotaci.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 357- 15217/16,
(uložen úkol číslo 21729).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemků v místě a čase obvyklou pro cyklochodník podél komunikace z
Krčína od mostu u Ammann(u) do Vrchovin a zajistit dopracování geometrického plánu dle upraveného projektu.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Z RM 350 - 2/8 - z výjezdu RM - pozemky Vrchoviny - využití pro parkování vozidel
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/5 - Flash Příloha: RM 357 - 2/5 - Flash

Dle úkolu z PVO, který vzešel z poslední výjezdu RM na předmětný městský pozemek, byly OMM vyzváni H., aby si
nechali zpracovat návrh úprav ve formě studie, která bude řešit parkování vozidel na městském pozemku, s
podmínkou pouze pro klienty firmy, tj. s co nejmenším záborem městských pozemků pro toto parkování. K případné
schůzce nad návrhem rozsahu a úprav pozemku přizvat ST města. Na výzvu OMM ze dne 28.07.2016 p. H. dne
26.08.2016 sdělil, že bohužel nemá finance ani čas se tomu věnovat. Přílohy č. RM 357 - 2/5: foto, ortofoto + sítě,
technická mapa - vše.
K rozhodnutí:
Uložit OMM požádat OV Vrchoviny o vyjádření k parkování na veřejných prostranstvích.
Odůvodnění:
Pro další postup ve věci parkování na veřejných prostranstvích ve Vrchovinách, bude vhodné zjistit názor a postoj OV
Vrchoviny a pak teprve přistoupit k případným dalším krokům.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Někteří radní vyjádřili svůj nesouhlas s přístupem p. H. Po vyjádření OV Vrchoviny bude znovu předloženo do jednání
RM.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 357- 15218/16,
(uložen úkol číslo 21730).
RM ukládá OMM požádat OV Vrchoviny o vyjádření k záležitosti parkování na městských veřejných prostranstvích, resp. na
návsi ve Vrchovinách.
RM 357 Ukládá.
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2.6 Pronájem části pozemku k parkování vč. údržby zeleně a příjezdové komunikace ve Spech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/6 - Flash Příloha: RM 357 - 2/6 - Flash

Na části o výměře cca 60 m2 pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 3896 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, k. ú. Spy, v majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují, bylo provedeno zpevnění části příjezdové komunikace, vybudována zpevněná plocha pro parkování a drobná
úprava zeleně. Dle písemného vyjádření p. Ing. Z. H., zastoupeného advokátkou Mgr. Milenou Černou, byly tyto
úpravy provedeny se souhlasem města a na náklady města. Původní žádost p. Ing. H. ze dne 16.02.2016 byla
podána na koupi části pozemku o výměře 54 m2 pod stavbou. Aniž by byla tato žádost stažena či doplněna dle
požadavku OMM, podal žadatel následně 07.03.21016 žádost o výpůjčku části pozemku, který měl do dne 15.09.2016
označen cedulí s nápisem "parking VIP only" a 30, a protože má v č. p. 30 sídlo podnikání i provozovnu dalo se
usuzovat, že pozemek užívá pro parkování svých zákazníků a tedy pro podnikání. V takovém případě však není
obvyklé dát část pozemku do výpůjčky. Dle sdělení p. JUDr. Jana Hofmanna, právního zástupce p. P. P., je o
parkování na zpevněné části pozemku p. p. č. 562/1 mezi občany Spů velký zájem. Vzhledem k tomuto zájmu by bylo
nejvhodnější zveřejnit záměr města část pozemku pronajmout nejvyšší nabídce. Zároveň je třeba rozhodnout i o
žádosti o koupi pozemku. V přílohách č. RM 357 - 2/6 předkládáme žádost o koupi, o výpůjčku, vyjádření Mgr. Černé
ze dne 27.09.2016, vyjádření odborných útvarů, foto, polohopis, snímek mapy a návrh zveřejnění záměru pronajmout.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru prodat ani dát do výpůjčky část pozemku. Uložit zveřejnit záměr města
pronajmout část pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 357 - 2/6.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Radní požádali o podrobnější vysvětlení, leckdo se v kauzách kolem p. Ing. H. a p. P. začíná "ztrácet". Bližší komentář
podal radním TAJ - popsal správní procesy, které zde běží vč. odvolacích řízení u KÚ HK. To všechno, bohužel, trvá.
Totéž bude třeba uvést v reakci na podněty OV Spy, které se týkají rovněž těchto řízení. Bylo vysvětleno, že v tomto
případě, kdy jsme vlastníkem pozemku a dokonce i stavby (zadláždění), nemáme jinou možnost, než jít cestou viz
navrhované znění usnesení. ST - OV Spy doporučuje výpůjčku. OMP - domnívá se, že do výpůjčky jít nemůžeme + je
to vybudované parkovací stání, proto nájem, stejně jako to mají např. Nejtrovi.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 357- 15219/16,
(uložen úkol číslo 21731).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat ani dát do výpůjčky část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 54 m2 v
k. ú. Spy před č. p. 30. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 60 m2 v
k. ú. Spy před č. p. 30 ve znění přílohy č. RM 357 - 2/6.
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2.7 Žádost Ing. L., Ing. L. a p. Č. o pokácení a prořezání dřevin v ul. Vodárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/7 - Flash Příloha: RM 357 - 2/7 - Flash

Žádost Ing. L., Ing. L. a p. Č. o pokácení 2 ks bříz bělokorých, 1 ks smrku ztepilého a prořezání dřevin rostoucích
mimo les v ul. Vodárenská a Československé armády. Stromy jsou nepřiměřené výšky, vysazeny blízko sebe, stíní na
přilehlých pozemcích a znečišťují zahrady i domy. Podrobnosti viz příloha č. RM 357 - 2/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s úpravou dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Smrk napadený kůrovcem pokácíme v termínu 10.10.2016 - naše oznámení na OŽP bylo podáno. Na
břízách provedeme odlehčovací a bezpečnostní řez, ke kácení není (i dle vyjádření OŽP) důvod. Ze skupiny hustě
vysazených smrků u kontejnerového stání odstraníme 2 ks, povolení není potřeba. Vše v termínu do dne 10.10.2016.
Stanovisko OŽP: Z hlediska OŽP je kácení 1 ks smrku povoleno - řešeno formou oznámení kácení dřevin rostoucích
mimo les z důvodu napadení kůrovcem, současně s oznámením kácení napadených stromů v parku OÁZY. OŽP
neshledal zákonné důvody pro povolení kácení 2 ks břízy bělokoré - stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, s
vyhovující provozní bezpečností, nacházejí se na protější straně ulice, bokem od rodinných domů, u stání pro tříděný
odpad. Stromy se nachází západním směrem od rodinných domů. Padání listů, květů, není závažným důvodem pro
povolení kácení těchto dřevin.
Stanovisko ARCH: Respektuje odborné stanovisko OŽP.
Stanovisko OMM: Shodujeme se stanoviskem TS.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 357- 15220/16
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá TS
provést na 2 ks břízách bělokorých (tj. pozemek p. p. č. 715/2 v k. ú. Nové Město nad Metují) pouze odlehčovací a
bezpečnostní řez.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Žádost p. V. Š. o úpravu stromů a keře na pozemku města u č. p. 489 - 490 ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 2/8 - Flash Příloha: RM 357 - 2/8 - Flash

Žádost p. V. Š. o úpravu stromů a keře na pozemku města u č. p. 489 - 490 ul. Klosova. Podrobnosti viz příloha č. RM
357 - 2/8.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s úpravou dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP a TS k požadavku p. Š. (dle jednotlivých bodů jeho žádosti) na základě terénního šetření OŽP a TS:
1) Smrk před vchodem - s ohledem na obvod kmene tohoto stromu, není třeba povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, dle názoru OŽP se však smrk nachází v dostatečné vzdálenosti od domu, u přístupového chodníku, bokem
od okna, je tvarován řezem, případné stínění je spíše zanedbatelné - TS a OŽP proto navrhují nekácet;
2) Keř před oknem Š. - jedná se o borovici kleč, která roste přímo nad plynovým vedením, z tohoto důvodu bude TS
odstraněn - není třeba povolení kácení dřevin rostoucích mimo les;
3) Sakura před oknem rodiny B. - TS provedou prořez tohoto stromu, nebyly shledány důvody pro povolení kácení
tohoto stromu - prořez byl již proveden;
4) Modřín u boční stěny č. p. 489 - strom by zateplení objektu nebránil (větve by bylo možno vyvázat), při terénním
šetření však bylo zjištěno u tohoto stromu poškození kořenů, dvě trhliny ve spodní části kmene - z důvodu snížené
provozní bezpečnosti tohoto stromu nemá OŽP k jeho odstranění připomínek, OŽP doporučuje souhlasit s kácením
za podmínky náhradní výsadby středně vzrůstného stromu (pozemek p. p. č. 2241 v k. ú. Nové Město nad Metují);
5) Bříza - OŽP neshledal závažné důvody pro povolení kácení tohoto stromu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, strom je v dobrém zdravotním stavu, bez
viditelných defektů, které by mohly mít vliv na jeho provozní bezpečnost, problémy s internetovým připojením musí být
řešeny volbou vhodné technologie, případně i změnou poskytovatele.
Stanovisko OMM: Souhlasíme se stanoviskem TS a OŽP.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 357- 15221/16,
(uložen úkol číslo 21732).
RM souhlasí s kácením 1 ks modřínu u boční stěny č. p. 489 v ul. Klosova na pozemku p. p. č. 2241 v k. ú. Nové Město nad
Metují, a to za podmínky náhradní výsadby středně vzrůstného stromu. Dále RM souhlasí s odstraněním 1 ks borovice kleče
na pozemku p. p. č. 2241 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 357 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 27.2.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

Čl 3

15:00

Rozvoj

OMM

3.1 Žádost pí D. R. o pomoc při zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka
Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/1 - Flash Příloha: RM 357 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Paní D. R. žádá o pomoc při zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka. Podrobnosti viz příloha č. RM 357 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. souhlasit se způsobem provedení opravy chodníku před DDM Stonožka.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: TS jsou schopny provést předláždění tohoto chodníku, to znamená vyměnit popraskané a poškozené
dlaždice za jiné. Obrubníky zůstanou v původním stavu. Dlaždice budou použity z chodníku v ul. Dobrušská, které by
se měly na jaře příštího roku demontovat v rámci akce rekonstrukce komunikace a chodníků v Krčíně. Předpokládaný
termín opravy chodníku u DDM Stonožka navrhuji květen 2017.
Stanovisko OMM: Tento úsek chodníku v zásobníku investičních akcí není zanesen, a proto jej doporučujeme zapsat.
Jsou dvě varianty jak tento úsek řešit: 1) varianta vyjádření TS, 2) varianta, ke které se přikláníme, je rekonstrukce
poškozeného, zvlněného chodníku vč. výměny obruby za nové. Navrhujeme zařadit do rozpočtu města s tím, že v
prvním roce dojde k naprojektování chodníku a v navazujícím roce k samotné realizaci chodníku. Tato varianta je
finančně nákladnější, jedná se o cca 175 mb o šířkách 1,8 m a 1,5 m. Chodník je spojnicí mezi ulicí Malecí a T. G.
Masaryka. Více viz fotografie z 5.10.2016.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse o systémovém přístupu k takovýmto jednotlivě předkládaným požadavkům veřejnosti nebo
organizací apod. V tomto případě se radní shodli, že časově i prakticky bude lepší provést výměnu a úpravu
zadláždění v rámci plánu oprav zajišťovaných TS. V tomto smyslu schválili také radní konkrétní usnesení. Z další
diskuse dále vyplynulo, že vedoucímu TS bude uloženo zpracování určitého seznamu - či pasportu stávajících
chodníků, které by bylo vhodné opravit tímto způsobem, tj. v rámci činnosti TS a případně spolupracujících firem a
které již naopak je smysluplné a rozumné řešit jako komplexní rekosntrukce, tj. v rámci investic a činnosti OMM.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15222/16,
(uložen úkol číslo 21733).
RM projednala žádost paní D. R. o zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka. RM ukládá TS zařadit opravu chodníku u
DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017, tj. zajistit v rámci své činnosti výměnu popraskaných a poškozených dlaždic za
jiné s tím, že obrubníky zůstanou v původním stavu.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost p. Z. B. o zařazení opravy chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017
Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/2 - Flash Příloha: RM 357 - 3/2 - Flash

Identifikace:

Žádost p. Z. B. o zařazení opravy chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017. Podrobnosti viz příloha č.
RM 357 - 3/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. Z. B. v kontextu rozhodování RM v předchozím bodě 3/1.
Odůvodnění:
Stanoviska TS a OMM - viz bod č. RM 357 - 3/1.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 357 - 3/2.

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15223/16,
(uložen úkol číslo 21734).
RM projednala žádost p. Z. B. o zařazení opravy chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017. RM ukládá TS
zařadit opravu chodníku u DDM Stonožka do plánu oprav na rok 2017, tj. zajistit v rámci své činnosti výměnu popraskaných a
poškozených dlaždic za jiné s tím, že obrubníky zůstanou v původním stavu.
RM 357 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

3.3 Podnět zastupitelky paní Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí - povrch hřiště pod
houpačkami
Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/3 - Flash Příloha: RM 357 - 3/3 - Flash

Identifikace:

Podnět ze ZM od zastupitelky paní Věry Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí - pod houpačkami je
nevhodný povrch, prosí o stejný povrch jako je na novém hřišti na Malecí. Informace ORM: Dětské hřiště u zámku se
nachází na soukromém pozemku. Jakákoliv změna na tomto pozemku musí být projednána a odsouhlasena s jeho
majitelem. Vzhledem k tomu, že se hřiště nachází u národní kulturní památky, je nutné na jakoukoliv změnu na
uvedeném pozemku zajistit konzultaci u NPÚ Josefov a dále zažádat o Závazné stanovisko na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, Oddělení kultury a památkové péče.
Dopadové plochy na dětském hřišti Malecí byly vysoutěženy v rámci veřejné zakázky na kompletní dodávku a montáž
dětského hřiště na sídlišti Malecí. Cena za 1 m2 dopadové plochy je cca 3.460 Kč vč. DPH. Jde o cenu vysoutěženou,
v případě požadavku na zhotovení tohoto povrchu k herní sestavě na hřišti u zámku bude nutné zadat zpracování
nové cenové nabídky na dodávku a montáž tohoto povrchu. Odhad ceny na levnější dopadovou plochu ( např.
pryžové čtverce) je cca 2.500 - 3.000 Kč/ m2. Dle současného zaměření je rozsah stávající dopadové plochy u herní
sestavy s houpačkou u zámku cca 70 m2 (nyní tam je kačírek). Dle propočtu by se cena za dopadovou plochu
pohybovala od 175.000 do 242.200 Kč vč. DPH. Stávající povrch dopadové plochy byl v době pořízení odsouhlasen
všemi zúčastněnými stranami.
K rozhodnutí:
Projednat podnět ze ZM a stanovit další postup.
Odůvodnění:
ORM a TS nesouhlasí se změnou herního povrchu na daném hřišti. Stávající herní sestava (herní prvky) na tomto
hřišti byla instalována v roce 2005. Její životnost se předpokládá cca ještě 2 roky. Z tohoto důvodu není vhodné řešit
nějak nákladně dopadové plochy nyní, ale až s případným pořízením nových prvků.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse se radní shodli v tom, že realizace nových povrchů by v tomto případě byla nevhodná, velice drahá a
nepřinesla by potřebný efekt, to bude možné až při obměně celého hřiště. Nyní bude tedy dosypán kačírek a
provedeny potřebné opravy herních prvků.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 357- 15224/16,
(uložen úkol číslo 21735).
RM projednala podnět zastupitelky paní Věry Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí, vznesený na zasedání ZM 115
dne 22.09.2016. RM ukládá TS provést nezbytné úpravy ploch u herních prvků a pod nimi tak, aby při pádu nehrozily úrazy.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 ORM - žádost pí F. o odstranění 2 pískovišť na sídlišti Malecí + podnět OSN na odstranění pískoviště v
ul. Zborovská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/4 - Flash Příloha: RM 357 - 3/4 - Flash

Na ORM se dostavila pí F. se žádostí, zda by bylo možné odstranit dvě nefunkční a nevyužívaná pískoviště na sídlišti
Malecí. Jedná se o pískoviště za BD č. p. 571 a č. p. 574 (viz přiložené fotografie v příloze č. RM 357 - 3/4). Další
požadavek byl vznesen z OSN na odstranění pískoviště ve dvoře BD č. p. 352 - 355 v ul. Zborovská, které už také
neplní svoji funkci.
K rozhodnutí:
Uložit TS odstranit pískoviště za BD č. p. 571 a 574 na Malecí a ve dvoře BD 352 - 355 v ul. Zborovská.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Pískoviště nejsou využívána a ani nebyla zanesena do pasportu dětských hřišť, neboť se jedná
pouze o torza pískovišť. V docházkové vzdálenosti těchto pískovišť se nacházejí pískoviště nová. Zakresleno v situaci
v příloze č. RM 357 - 3/4. ORM s odstraněním těchto pískovišť souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že navrhovaná zrušení tří starých a nepoužívaných pískovišť jsou součástí schváleného postupu na
koncepční RM, která se právě dětskými hřišti a pískovišti v minulosti zabývala.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 357- 15225/16,
(uložen úkol číslo 21736).
RM bere na vědomí návrhy a ukládá TS zajistit odstranění 2 pískovišť na sídlišti Malecí (za BD č. p. 571 a č. p. 574) a dále
RM ukládá TS odstranit pískoviště ve dvoře BD č. p. 352 - 355 v ul. Zborovská, vše viz příloha č. RM 357 - 3/4.
RM 357 Ukládá.

STIS

Stránka 19 z 43

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

3.5 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/5 - Flash Příloha: RM 357 - 3/5 - Flash

Předkládáme k doporučení ke schválení do ZM vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tato smlouva je navrhována jako vzorová a bude
po schválení výše peněžních prostředků pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána. Ve smlouvě bude zároveň ošetřena
výše dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR a výše dotace poskytnuté městem. Jedná se o smlouvy o poskytnutí
dotace pro částky poskytované městem ve výši od 50.000 Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón a dotace poskytované městem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválení vzorové smlouvy z důvodu zjednodušení administrace při uzavírání těchto smluv.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 357- 15226/16,
(uložen úkol číslo 21737).
RM doporučuje ZM schválení vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, ve znění přílohy č. RM 357 - 3/5.
RM 357 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Nahořanská" a
"Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Českých bratří"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/6 - Flash Příloha: RM 357 - 3/6 - Flash

OMM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici
Nahořanská“ a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“.
V původních smlouvách o dílo byl uveden termín realizace srpen - září 2016, termín byl odhadnut na počátku
letošního roku, a to z důvodů předpokládané návaznosti na stavby oprava vodovodu v ul. V Zahradách (přechod pro
chodce v ul. Nahořanská) a v návaznosti na stavbu opravy Sepského mostu (přechod pro chodce v ul. Českých
bratří). Smlouvy o dílo tak byly uzavřeny dne 30.08.2016. Z tohoto důvodu dodavatel stavby fy NOVOSTAV s.r.o.,
požádal o posunutí termínu dokončení díla, a to nejpozději do dne 31.10.2016.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ +
ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“. Jde
o posun termínu realizace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur - stále ve více případech zakázek prodlužujeme termíny realizace - nabízí se otázka, zda bychom neměli
přitvrdit přístup a na tyto věci myslet už v zadávacích podmínkách a v uzavíraných smlouvách. Vedoucí ORM - pokud
se jedná o prodloužení realizačních lhůt, tak vždy to vychází z nějakých objektivních příčin. V návazné diskusi bylo
konstatováno, že je opravdu především třeba mít vše co nejdříve vysoutěženo, aby byl dostatek uchazečů o zakázku
a skutečně pak nemohlo docházet k průtahům a posouvání realizačních termínů, které jsou vždy smluvně dané.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 357- 15227/16,
(uložen úkol číslo 21738).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“, ve znění
přílohy č. RM 357 - 3/6, a dále RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v
ulici Českých bratří“, ve znění přílohy č. RM 357 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem dodatků.
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Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

3.7 Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti U Luštince
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/7 - Flash Příloha: RM 357 - 3/7 - Flash

Na základě žádosti p. L. B. SVBJ Nahořanská č. p. 311 a 312 ohledně pomoci při hledání řešení problematického
parkování na sídlišti u Luštince v Krčíně byl RM 354 uložen OMM úkol předložit návrhy dalších částí pozemků v
majetku města, které jsou v sousedství bytových domů v dané lokalitě. Které by bylo možno vypůjčit a na kterých by
bylo možné vybudování jednotlivých parkovacích míst, a to vlastním nákladem jednotlivých zájemců - vlastníků bytů.
OMM nyní předkládá návrh rozmístění parkovacích míst v nejbližším okolí bytových domů na sídlišti u Luštince. Tento
návrh využívá pozemků v majetku města, a to p. p. č. 640/1, 640/4, 640/24 a 643/5. Tyto pozemky jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, zeleň. Tímto návrhem bylo nalezeno cca 37 parkovacích míst.
K rozhodnutí:
Projednat a případně souhlasit s návrhem parkovacích míst na sídlišti U Luštince, uložit OMM obeslat obyvatele
sídliště U Luštince dopisem s možností zřízení parkovacích míst na pozemku města vlastním nákladem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní Petruželková dotaz k dětskému hřišti v pravém dolním rohu - měli tam podmínku darování, když tam bude
dětské hřiště. ARCH informoval o procesu, který tomu předcházel. Když to bude živelné, tak si to každý bude dělat po
svém. Navrhuje formu dražby či něčeho podobného poskytnout to lidem k užívání. ST - můžeme to zkusit, ale iluze by
si z toho nedělal. Radní navrhli uložit OMM předložit do rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 položku
zadání PD. ST navrhl projektovat celkem 4 místa + ukázal na prezentovaném snímku. Radní odsouhlasili.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 357- 15228/16,
(uložen úkol číslo 21739).
RM souhlasí s předloženým návrhem parkovacích míst ve znění přílohy č. RM 357 - 3/7 a ukládá OMM obeslat obyvatele
sídliště U Luštince dopisem, ve kterém jim bude nabídnuta možnost zřízení parkovacích míst na pozemku města v souladu s
návrhem parkovacích míst ve znění přílohy č. RM 357 - bod 3/7, a to vlastním nákladem, s tím že na pozemek pod
parkovacím místem s nimi bude uzavřena smlouva o výpůjčce. RM ukládá OMM předložit do radničního návrhu rozpočtu
města Nové Město nad Metují na rok 2017 položku na zadání příslušné PD. Ta bude zpracována dle předloženého návrhu
vyjma podélných stání v ulici U Zvonice.
RM 357 Ukládá.
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RM 357 - 10.10.2016

3.8 Žádost p. P. J. - reklamace samosprávy 428 (protažení osvětlení v ul. Školní) (PŘESUNUTO do RM 358)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/8 - Flash Příloha: RM 357 - 3/8 - Flash

V srpnu loňského roku obdržel ST žádost občanů Nového Města nad Metují - p. P. J. a p. P. V. o prodloužení
pouličního osvětlení v ul. Školní z důvodu opakovaných krádeží v zaparkovaných automobilech, které v této lokalitě
parkují z důvodu nedostatku parkovacích míst v ul. Nad Stadionem. RM vzala žádost na vědomí, souhlasila s
prodloužením VO a uložila OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 PD a realizaci. V letošním roce bylo fy
ELEKTROPROJEKT Vladimír Václavík naprojektováno protažení VO o jednu lampu, jelikož pozemky dále nejsou ve
vlastnictví města (vlastní Královéhradecký kraj). Celková realizace VO vyšla na cca 50 tis. Kč, z toho PD stála 8,5 tis.
Kč. Nyní ST obdržel reklamaci od téže skupiny občanů, neboť přidání jedné lampy VO nepovažují za dostačující a
žádají o nápravu. Před SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, Školní 1377, se nachází VO, které slouží pro
osvětlení vchodu do objektu, o něm však rozhoduje vlastník.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s prodloužením veřejného osvětlení v ul. Školní. Ne/zahrnout do návrhu rozpočtu na
rok 2017 PD, poplatky pro uložení sítí a vlastní realizaci.
Odůvodnění:
Stanovisko TS a ORM: Vzhledem k tomu, že dále nejsou pozemky ve vlastnictví města, se TS k žádosti vyjádřily tak,
že celou záležitost považují za řešenou ze strany města dostatečně. Mj. je na území města několik míst, která by
potřebovala doplnit VO podstatně více než zde. Pro zřízení dalšího VO (nejvhodnější by bylo umístit ještě 2 lampy), by
muselo OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 další PD, poplatky pro uložení sítě (správní poplatky, věcná
břemena, …) a realizaci potřebného prodloužení VO v ul. Školní na pozemcích KHK, se kterým by muselo vyjednat
všechny náležitosti potřebné k jeho výstavbě. Jedná se tedy o dlouhodobější proces, který by vyšel na cca 100-130
tis. Kč. ORM upozorňuje na matoucí pojem "samospráva čp. 428", který je uvedený v žádosti, neboť č. p. 428 je
budova SOU v areálu kasáren, která je ve vlastnictví KHK.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po dlouhé debatě, kdy se radní neshodli, zda ještě protáhnout osvětlení dál, dle požadavku p. J. a spol., kdy bylo mj.
uváděno několik příkladů, kde osvětlení není a bylo by ho třeba více, se radní shodli v tom, že své rozhodnutí odloží
na příští zasedání RM a seznámí se situací na místě ve večerních hodinách.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

3.9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 na akci “Opěrná zídka s rampou za č. p.
30, Nové Město nad Metují I. - etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/9 - Flash Příloha: RM 357 - 3/9 - Flash

RM 352 dne 29.09.2016 schválila usnesením č. RM 352-15021/16 zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Opěrná
zídka s rampou za č. p. 30, Nové Město nad Metují I. - etapa“. Ve smlouvě o dílo měl dodavatel termín na provedení
stavby červenec - říjen 2016. SOD měla být podepsána až po získání územního souhlasu. Z důvodů zajišťování
vyjádření dotčených orgánu a sousedů byl Společný souhlas s provedením stavby vydán až dne 16.09.2016 a SOD
byla podepsána dne 23.09.2016. Z důvodu posunu zahájení výstavby žádá dodavatel stavby o prodlužení termínu
dokončení stavby na dne 30.11.2016. Z důvodu finanční náročnosti subdodávek (zámečnické konstrukce a osvětlení)
nás dodavatel požádal o změnu podmínek fakturace za provedené práce. Ve smlouvě o dílo je fakturace celkovou
fakturou po dokončení díla, dodavatel žádá změnu na měsíční fakturaci na základě skutečně provedených prací (1
faktura dílčí a pak konečná faktura po dokončení díla). ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 zahrnující výše uvedené změny.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 na akci “Opěrná zídka s rampou za č. p.
30, Nové Město nad Metují I. - etapa“.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 z důvodu zpoždění vydání
souhlasu se stavbou, které nemohl dodavatel ovlivnit. Rovněž došlo ke zhoršení klimatických podmínek, které na
dobu výstavby mají rovněž vliv.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maur - kdo je dodavatel? Odpověděli vedoucí OMM + ORM - firma Štefan Kroka z Bohuslavic.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 357- 15229/16,
(uložen úkol číslo 21740).
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 357 - 3/9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 na akci
“Opěrná zídka s rampou za č. p. 30, Nové Město nad Metují I. - etapa“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan
Kroka, se sídlem: Bohuslavice 251, 549 06 Bohuslavice, a pověřuje ST podpisem dodatku.
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3.10 ZŠ Komenského - povinnost splnit opatření z energetického auditu objektu "ZŠ Komenského"
uložené Státní energetickou inspekcí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/10 - Flash Příloha: RM 357 - 3/10 - Flash

V září roku 2006 vydala ČR - Státní energetická inspekce (ČR - SEI), územní inspektorát pro Královéhradecký kraj
rozhodnutí č. 524053606 o uložení opatření navržených energetickým auditem a o jejich lhůtách, ze kterého vyplývala
různá opatření, která měla být splněna do konce roku 2011, některá do konce roku 2012. V rozhodnutí byla ZŠ
rozdělena na 4 části: hlavní budova, přístavba 1. stupeň, tělocvična, družina a dílny. Předmětem opatření bylo
především zateplení a výměna okenních výplní. Vzhledem k tomu, že Město Nové Město nad Metují současně plnilo
energetická opatření na objektech "ZŠ Malecí", "MŠ Rašínova" a "MŠ Na Františku", zažádalo o změnu lhůty
provedení opatření na hlavní budově, kterou odůvodnilo nevhodnou dispozicí prostor školy, a zejména nedostatečnou
tělocvičnou. ČR - SEI žádosti vyhověla a rozhodnutím č. 524003610 uložila splnit energetická opatření do dne
31.12.2016. Z uložených povinností však byla splněna pouze výměna okenních výplní. Aby však budova školy splnila
hodnoty z energetického auditu, tak by u "ZŠ Komenského" musela být zateplena i přední stěna do ulice
Komenského. Tuto záležitost projednávala RM 291 dne 31.03.2014. Při zateplení přední stěny školy by se fasádní
ozdobné prvky zachovaly tak, že by byly vytvořeny kopie původní fasádní výzdoby z polystyrénových prvků. S
památkovou péčí to bylo zkonzultováno a se zateplením přední stěny "ZŠ Komenského" a ta nakonec s tímto
souhlasila. Při projednání této záležitosti v RM 291 se zateplením přední stěny "ZŠ Komenského" ale odborné útvary
ani radní nesouhlasili. Na zateplení zadní stěny hlavního objektu a přístaveb je zpracována PD. Tato investice byla
zahrnuta do návrhu investic do roku 2020, bohužel mezi prioritami nebyla na semináři ani na ZM schválena. ORM
doporučovalo přiřadit tuto investici k investici přístavby tělocvičny a realizovat současně. Některá další opatření na
úsporu energií lze realizovat postupně. V příštím roce by mohlo dojít např. k zateplení podhledů a izolaci topných
rozvodů. Vzhledem k tomu, že město nesplní do konce roku 2016 rozhodnutí č. 524053606 o uložení opatření
navržených energetickým auditem, je nutné požádat o změnu plnění s odůvodněním.
K rozhodnutí:
Projednat, souhlasit se zasláním žádosti o prodloužení lhůty plnění povinností uložených ČR - Státní energetickou
inspekcí. Uložit OSN zařadit do návrhu rozpočtu položku na realizaci zateplení podhledů v "ZŠ Komenského", které
povede k úspoře energií.
Odůvodnění:
Při vyhledávání postihů za nedodržení termínu plnění povinností, které byly městu uloženy, nebyly nalezeny žádné
podrobnější informace. Z průzkumu pouze vyplývá, že nedodržení lhůt plnění bylo inspekcí pokutováno. O výši pokuty
nejsou zveřejněny žádné záznamy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - požádal o přiblížení celé problematiky energetických auditů budov a s tím souvisejících uložených opatření
a dále i toho, jaké sankce hrozí při jejich nerealizaci v daných termínech. Např. v případě "ZŠ Komenského" by
splnění všech opatření daných auditem byla masivní investice za mnoho peněz. Vedoucí ORM připomněla dosavadní
vývoj, od zpracování auditu došlo k několika posunům termínů týkajících se realizace uložených opatření. Jde se
cestou postupných kroků. TAJ - doplnil o informaci - domnívá se, že takovýchto staveb ve veřejném sektoru je velké
množství ve všech městech, a protože nejsou finance na splnění náročných opatření, tak zřejmě zatím nikde ve
veřejném sektoru nebyla uložena pokuta v této věci. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 357- 15230/16,
(uložen úkol číslo 21741).
RM souhlasí se zasláním žádosti o prodloužení lhůty plnění povinností uložených ČR - Státní energetickou inspekcí, a to do
roku 2024 s odůvodněním, že město plní opatření navržená energetickým auditem postupně a v následujících letech plánuje
realizaci přístavby tělocvičny "ZŠ Komenského" a další opatření zateplení podhledů, izolaci topných rozvodů, zateplení zadní
stěny "ZŠ Komenského"). RM ukládá OSN zařadit do návrhu rozpočtu OSN položku na realizaci zateplení podhledů v "ZŠ
Komenského", které povede k úspoře energií.
RM 357 Souhlasí.
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3.11 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/11 - Flash Příloha: RM 357 - 3/11 - Flash

Předkládáme k doporučení ke schválení vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón. Tato smlouva je navrhována jako vzorová a bude po
schválení výše peněžních prostředků pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána. Ve smlouvě bude zároveň ošetřena
výše dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR a výše dotace poskytnuté městem. Jedná se o smlouvy o poskytnutí
dotace poskytované městem pro částky do výše 50.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón a dotace poskytované městem do výše 50.000 Kč.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválení vzorové smlouvy z důvodu zjednodušení administrace při uzavírání těchto smluv.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 357- 15231/16
RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, ve znění přílohy č. RM 357 - 3/11.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Žádost pí Z. Z. st. o souhlas s povolením stání na pozemku p. p. č. 2288/1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/12 - Flash Příloha: RM 357 - 3/12 - Flash

Žádost pí Z. Z. st. o souhlas s povolením stání na pozemku p. p. č. 2288/1. Podrobnosti viz příloha č. RM 357 - 3/12.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s povolením stání na pozemku p. p. č. 228/1 + písemně odpovědět žadatelce.
Odůvodnění:
Stanovisko ODSH a OSV viz příloha č. RM 357 - 3/12.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ve velice obsáhlé diskusi bylo shrnuto veškeré dění, které se týká užívání místní účelové komunikace vedoucí k
pozemku p. p. č. 2288/1. Část radních je přesvědčena, že za stávající situace je zajištěno najetí osobního vozidla pro
naložení a vyložení nákladu i osob, je zajištěn příjezd a přistavení sanitního vozu apod. Prostor je zde natolik zúžený
a vztahy tak trvale napjaté, že požadované vyhrazené stání zde bude velký problém. Na jednání byla přizvána
vedoucí OSV, která informovala radní o podmínkách pro ZTP a ZTP/P. V diskusi byly shrnuty i technické a dopravní
problémy s touto věcí související. Požadovaná část pozemku navíc v současnosti vůbec nesplňuje technické
podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa, k tomu musí být provedeno předepsané zpevnění jeho
povrchu, zajištění jeho odvodnění apod. Tzn., že k tomu bude třeba jako v jiných případech zpracovat jednoduchý
projekt a podat žádost na OVRR o povolení tohoto zpevnění a dále na ODSH o povolení příslušného dopravního
značení. ODSH se při svém rozhodování opírá o stanoviska DI PČR, proto bude třeba především získat informaci z DI
PČR a pak bude možné teprve definitivně rozhodnout o souhlasu s provedením vyhrazeného místa na pozemku
města. Samozřejmě, že v jako ostatních případech, kdy bylo povoleno a zřízeno vyhrazené parkovací místo na
pozemku města, bude zřízení místa i jednání s příslušnými úřady věcí žadatele. Závěrem se radní proto rozhodli o
přesunutí bodu k jeho konečnému projednání do programu příští RM, tj. RM č. 358 s tím, že k rozhodnutí chtějí znát
stanovisko DI PČR a mít inofrmaci o všech úkonech, které musí žadatelka provést, aby zde mohlo uvedené parkovací
místo vzniknout - hlasováno 4 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 357- 15232/16,
(uložen úkol číslo 21742).
RM projednala a bere na vědomí žádost paní Z. Z. st. a ukládá OMM získat závazné stanovisko DI PČR ke zřízení
požadovaného místa na dané části pozemku. RM dále ukládá OMM předložit RM souhrn úkonů, které bude muset žadatelka
ve vlastní režii zajistit, aby bylo místo zřízeno a povoleno podle Pravidel, které město pro zřizování vyhrazených parkovacích
míst má.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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3.13 Návrh zastupitele Ing. Jana Němečka - ÚP aktuální informace pro ZM
Identifikace:
Ing. Jan Němeček na ZM 115 požádal, aby Mgr. Adam Balcar na každém řádném veřejném zasedání ZM krátce
prezentoval aktuální stav příprav nového ÚP, stejně, jako je tomu u realizovaných dotovaných projektů.
K rozhodnutí:
Uložit úkol pro OVRR.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 357- 15233/16,
(uložen úkol číslo 21743).
RM ukládá OVRR prezentovat na každém řádném zasedání ZM aktuální stav příprav nového ÚP.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - ylo přijato.

3.14 Podnět zastupitelky Věry Řehákové ve věci dětského hřiště u novoměstského zámku (v Pivovarské
zahradě) - terénní úpravy
Identifikace:
Podnět zastupitelky paní Věry Řehákové na posledním řádném veřejném zasedání ZM 115 týkající se dětského hřiště
u novoměstského zámku. Podrobnosti viz příloha k bodu 3/3.
K rozhodnutí:
Projednat podnět ze ZM a stanovit další postup.
Odůvodnění:
TS upozorňují, že provedení terénních úprav v průchodu do areálu dětského hřiště u zámku tak, aby byl umožněn
pohodlný průjezd kočárků je problematické (dlažba apod.), ale jsou schopny provést takové drobné terénní úpravy, na
které nebude třeba povolení a které by stav měly zlepšit.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 357- 15234/16,
(uložen úkol číslo 21744).
RM ukládá TS provést úpravy povrchu terénu v průchodu do areálu dětského hřiště u zámku.
RM 357 Ukládá.
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3.15 Zadání projekčních prací a zpracování žádostí o dotaci na investiční záměry půdních vestaveb u ZŠ
Krčín a ZŠ Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 3/15 - Flash Příloha: RM 357 - 3/15 - Flash

ZM 115 schválilo tyto projektové záměry:
1) Rekonstrukce půdních prostor "ZŠ Krčín" - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku
přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi;
2) rekonstrukce půdních prostor "ZŠ Komenského" pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku, zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi;
3) venkovní přírodovědná učebna "ZŠ Malecí".
Nyní je nutné v krátkém časovém úseku připravit projektové dokumentace, studie proveditelnosti, získat stavební
povolení v případě "ZŠ Krčín", a územní rozhodnutí a stavební povolení v případě "ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí",
zpracovat žádosti o dotace a včas je podat. Ukončení výzvy 08/2016 z IROP na podporu infrastruktury škol a
školských zařízení pro základní školy je ke dni 14.02.2017. Z důvodu časového presu ORM žádá o výjimku ze Zásad
města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a doporučuje zadat zpracování
projektových dokumentací a zpracování Studií proveditelnosti a žádostí o dotaci přímým zadáním, z důvodu, že je
nutné urychleně začít pracovat na projektových dokumentacích a dalších dokumentech výše vyjmenovaných.
Vzhledem k tomu, že na zpracování investičních záměrů pro "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" se podíleli p. Jiří Černý,
DiS (Grantis Consulting s.r.o) - projektový manažer a Ing. Roman Kunc - ARCADA PROJEKT - projektant, kteří již
mají zmapované území a na inv. záměrech již odvedli práci, tak ORM doporučuje zadat zpracování projektových
dokumentací na rekonstrukce půdních prostor v "ZŠ Krčín" a v "ZŠ Komenského" Ing. Romanovi Kuncovi - ARCADA
PROJEKT, Smetanovo nábřeží 1186, Hradec Králové a zpracování Studií proveditelnosti a zpracování a podání
žádostí o dotaci na "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" firmě GRANTIS Consulting s.r.o., zastoupené: p. Jiřím Černým,
DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec Králové.
SOD na projektovou dokumentaci a příkazní smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci na investiční záměr na
venkovní přírodovědnou učebnu "ZŠ Malecí" budou předloženy do RM 358, nyní probíhají jednání s projektantem a
projektovým manažerem.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přímým zadáním a schválit SOD s projektantem na zpracování PD na: 1) rekonstrukce půdních prostor vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a
podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v "ZŠ Krčín" a 2) rekonstrukce půdních prostor - vytvoření
odborných učeben pro praktickou výuku (přírodovědných předmětů), bezbariérový přístup do školy (venkovní výtah),
podpora konektivity školy a podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v "ZŠ Komenského".
Souhlasit s přímým zadáním a schválit příkazní smlouvy s projektovým manažerem na poradenské a konzultační
činnosti, přípravu žádosti o dotaci a zpracování studií proveditelnosti na akce: 1) rekonstrukce půdních prostor vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a
podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v "ZŠ Krčín" a 2) rekonstrukce půdních prostor - vytvoření
odborných učeben pro praktickou výuku (přírodovědných předmětů), bezbariérový přístup do školy (venkovní výtah),
podpora konektivity školy a podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
ZM 115 schválilo 3 nové položky rozpočtu na jednotlivé investiční záměry všech tří ZŠ Nového Města nad Metují. Na
přípravné práce (zpracování PD, studie proveditelnosti, žádosti o dotaci) bylo v rozpočtu schváleno 350 tis. Kč na
každou ZŠ. Částka na přípravu investičního záměru půdní vestavby na "ZŠ Komenského" po předložení konkrétní
nabídky projektanta však tuto částku překročila. V letošním roce však k proplacení nedojde a do rozpočtu 2017 se
tato částka uvede dle skutečných nákladů, pokud dojde ke schválení a k přímému zadání.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V delší diskusi bylo radním vysvětleno, proč je požadován souhlas s přímým zadáním, důvody jsou fakticky jediné, a
to časové lhůty. Radní se dotazovali na firmy, které by měly zajišťovat přípravu a podání žádostí a dále PD.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 357- 15235/16,
(uložen úkol číslo 21745).
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce půdních
prostor - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a
podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v Základní škole Krčín v Novém Městě nad Metují mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. Romanem Kuncem - ARCADA PROJEKT, Smetanovo nábřeží 1186, Hradec Králové, s nabídkovou
cenou 275.880 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 357 - 3/15. RM pověřuje ST podpisem této SOD.
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektová dokumentace rekonstrukce půdních
prostor - vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku (přírodovědných předmětů), bezbariérový přístup do školy
(venkovní výtah), podpora konektivity školy a podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v Základní škole v
Komenského v Novém Městě nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Romanem Kuncem - ARCADA
PROJEKT, Smetanovo nábřeží 1186, Hradec Králové, s nabídkovou cenou 355.740 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 357 3/15. RM pověřuje ST podpisem této SOD.
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské a konzultační činnosti, přípravu žádosti o dotaci
a zpracování studie proveditelnosti na akci: „Rekonstrukce půdních prostor - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro
praktickou výuku přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podpora výuky a práce s digitálními technologiemi v
Základní škole Krčín v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GRANTIS Consulting s.r.o.,
zastoupená: p. Jiřím Černým, DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 62.000 Kč (není plátce DPH),
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ve znění přílohy č. RM 357 - 3/15. RM pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské a konzultační činnosti, přípravu žádosti o dotaci
a zpracování studie proveditelnosti na akci: „Rekonstrukce půdních prostor - vytvoření odborných učeben pro praktickou
výuku (přírodovědných předmětů), bezbariérový přístup do školy (venkovní výtah), podpora konektivity školy a podpora výuky
a práce s digitálními technologiemi v Základní škole v Komenského v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., zastoupená: p. Jiřím Černým, DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec Králové, s
nabídkovou cenou 78.000 Kč (není plátce DPH), ve znění přílohy č. RM 357 - 3/15. RM pověřuje ST podpisem této příkazní
smlouvy.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.16 Informace vedoucího OMM k zatékání vody do sklepů na Husově náměstí
Identifikace:
Vedoucí OMM informoval o doručeném dopise manželů K., který bude zařazen do programu příští RM č. 358. Poté
uvedl jednotlivá opatření, která byla v roce 2016 za spolupráce projektanta a zhotovitele provedena. Dále seznámil
RM o proběhlé schůzce s projektantem z minulého týdne, který navrhnul další opatření. Dále vedoucí OMM informoval
o domluvené schůzce na ŘSD ČR za účelem odstranění možných příčin zatékání do sklepů ze silnice I/14. Schůzka
je předběžně naplánována na dne 14.10.2016 v HK.
K rozhodnutí:
Podané informace na jednání RM - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

OMM - podloží na silnici I/14 na Husově náměstí není s největší pravděpodobností optimální, budeme se snažit přimět
ŘSD ČR, aby provedlo diagnostiku vozovky. Projektant zašle doporučení pro ŘSD ČR a navrhuje vyčkat na jeho
reakci. Ing. Maur - mrzí ho, že se nám nepodařilo zcela odstranit veškeré příčiny zatékání. OMM - rozsah zatékání již
není v takovém rozměru, jako bylo čerstvě po rekonstrukci Husova náměstí. Mgr. Černý - také z toho má nepříjemný
pocit a i to, že to řešíme za někoho - za firmu (investora), která to měla celé na starosti. ST - tyto všechny věci jsme
zde v RM projednávali a několikrát vysvětlovali, že viníka lze jen obtížně jednoznačně určit a že problém budeme řešit
se všemi zúčastněnými subjekty. Ing. Maur - nejde o to, jestli to je Petr nebo Pavel, ale jde o to, že je potřeba vytrvat a
i nadále odstraňovat příčiny zatékání. OMM - na Husově náměstí se vystřídalo spoustu odborníků a poradců, kteří náš
postup doporučili. Mgr. Černý - dle jeho názoru projektant asi nemá čisté svědomí, když spolupracuje. Je stavba v
záruce? OMM - stavba jako celek v záruce není, v záruce jsou pouze dílčí, v průběhu záruční doby reklamované věci,
např. dlažební kostky. Projektant spolupracuje, protože přistoupil k námi předložené dohodě, tak jako dodavatelská
firma. OMM - další zdroj vody může být zapříčiněn např. poškozeným drenážním systémem silnice I/14, může to být i
domovními přípojkami (uloženy v písku), mohou tam být další neevidované přítoky vody pod plání. Při pohledu na
staré výkresy, se můžeme dozvědět, že tam je spousta chodeb, které mohou být např. zasypány, či nikoliv, může se v
nich držet určité množství dešťové vody, která se postupně přelévá do dalších prostor. Došlo ke změně odtokových
poměrů. Názory odborníků nejsou vždy plně shodné. Dalším opatřením by bylo také dosypat Husovo náměstí, tak
jako bylo provedeno na severní straně. Ing. Maur - paradoxem je, že je studna vyschlá.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 357- 15236/16
RM bere na vědomí informace vedoucího OMM o provedených opatřeních k zamezení zatékání vody do sklepů na Husově
náměstí.

STIS

RM 357 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

16:15

OMM

4.1 Zadání zakázky a smlouva o dílo na provedení chodníku ze zámkové dlažby v areálu MSSS OÁZA
Identifikace:

(Int.: OSN/495) Zdroj. dokum.: RM 357 - 4/1 - Flash Příloha: RM 357 - 4/1 - Flash

Dne 14.10.2016 se uskutečnilo jednání OSN, kde proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Chodník ze zámkové dlažby MSSS OAZA“. OSN předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 207/2016 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o neplánovanou položku plánu oprav, vyvolanou jednáním RM. Smlouva o dílo provedena dle schválené
vzorové smlouvy. Náklady na realizaci budou hrazeny z Plánu oprav OSN 2016 - ostatní objekty, a to z položek, kde
došlo k úsporám, nebo z položek s nižší prioritou.
Vysvětlení: Petr Tichý referent ORM Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15237/16,
(uložen úkol číslo 21746).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého OSN, souhlasí se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu „Chodník ze zámkové dlažby MSSS OAZA“ firmě Čeremoš HK, s.r.o., Černožice 170, 503 04 Černožice,
IČO: 25987160, za nabídkovou cenu 95.953 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 207/2016 na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Čeremoš HK, s.r.o., Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO: 25987160, ve znění přílohy č.
RM 357 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání (dohoda o ukončení)
Identifikace:

(Int.: OSN/496) Zdroj. dokum.: RM 357 - 4/2 - Flash Příloha: RM 357 - 4/2 - Flash

Výpověď z nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 142, ul. Nerudova, podaná nájemcem p. Petrem Bočkem, Nad
Stadionem 1301, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 88199053. Jedná se o prostory baru a výpovědní lhůta počíná
běžet ode dne 01.10.2016. Dle smlouvy o nájmu je výpovědní lhůta 3 měsíční. Ukončení nájmu se předpokládá ke dni
31.12.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podanou výpověď nájemní smlouvy prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Výpověď z nájemní smlouvy je podána v souladu s touto smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na další postup - bude se vypisovat VŘ na nového nájemce nebytových prostor? OSN - nemá ještě
kompletní informace k termínům případné přípravy a realizace Terminálu Rychta - případným zájemcům by rád sdělil
časové omezení takového nájmu.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15238/16,
(uložen úkol číslo 21747).
RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (provozovna baru) v objektu č. p. 142, ul. Nerudova, podanou
nájemcem p. Petrem Bočkem, Nad Stadionem 1301, Nové Město nad Metují, IČO: 88199053, a pověřuje ST podpisem
Dohody o ukončení nájmu ve znění přílohy č. RM 357 - 4/1.

STIS

RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Žádost o snížení nájemného
Identifikace:

(Int.: OSN/497) Zdroj. dokum.: RM 357 - 4/3 - Flash Příloha: RM 357 - 4/3 - Flash

Žádost o snížení nájemného prostor pro podnikání v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka (prodejna drogerie), podaná
nájemcem p. Radko Rovenským, V Aleji 838, Nové Město nad Metují, IČO: 135765593. Jedná se o žádost, která je
spojená s likvidací zásob a vybavení prodejny a nájemce žádá o snížení ve výši 4.513 Kč/měsíc, tj. z původních
22.567 Kč/měsíc na 18.054 Kč/měsíc. Snížení nájmu je požadováno po dobu trvání výpovědní lhůty, tj. do dne
28.02.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se slevou z nájemného.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN se jedná o reakci nájemce prostor na zveřejnění záměru prodeje jednotky, kterou užívá. Pro slevu z
nájmu ale není prakticky důvod.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se většinově shodli, že zde nevidí žádné zásadní důvody pro slevu z nájemného.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 357- 15239/16,
(uložen úkol číslo 21748).
RM nesouhlasí se žádostí o snížení nájemného prostor pro podnikání v objektu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka (prodejna
drogerie), podanou nájemcem p. Radko Rovenským, V Aleji 838, Nové Město nad Metují, IČO: 135765593, po dobu trvání
výpovědní lhůty, tj. do dne 28.02.2016.
RM 357 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 3 - bylo přijato.

4.4 Souhlas vlastníka k žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

(Int.: OSN/498) Zdroj. dokum.: RM 357 - 4/4 - Flash Příloha: RM 357 - 4/4 - Flash

OSN žádá RM o udělení souhlasu s kácením 17 ks túje (Zerav západní) umístěných na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují a 1 ks třešně na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Důvodem kácení tújí je
ucpávání odtoků ze střešních žlabů objektu Kina 70 a špatný zdravotní stav tújí. Důvodem kácení třešně je snížená
provozní bezpečnost (rozsáhlá trhlina) kmene. Prostor bude po vykácení rekultivován.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Důvodem kácení tújí je ucpávání odtoků ze střešních žlabů objektu Kina 70, což způsobuje havárie při přívalových
deštích a špatný zdravotní stav tújí. Prostor bude po vykácení rekultivován. Kácení konzultováno s TS a OŽP.
Vyjádření OŽP: Túje - nevhodná struktura větvení, vysazeny v úzkém sponu, koruny asymetrické, u některých
zhoršený zdravotní stav. Třešeň - otevřená trhlina ve kmeni, rizikové vidlicovité větvení, snížená provozní bezpečnost
stromu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 357- 15240/16,
(uložen úkol číslo 21749).
RM souhlasí s kácením 17 ks túje (Zerav západní) umístěných na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a 1
ks třešně na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 357 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 5

RM 357 - 10.10.2016

Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2015/2016 ve školních jídelnách - projednání za přítomnosti vedoucích ŠJ
Identifikace:
Vedoucí školních jídelen při "ZŠ Malecí", "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" předstupují před RM s hodnocením školního
roku 2015/2016 ve svých zařízeních.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocení školního roku 2015/2016 ve školních jídelnách při základních školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Jednání RM se zúčastnily vedoucí školeních jídelen při ZŠ, které zhodnotily školní rok 2015/2016. Paní Marcela
Součková, paní Eva Hladíková a paní Ivana Čápová.
1/ pí Marcela Součková - vedoucí ŠJ při ZŠ Malecí - nic významného se oproti předchozímu školnímu roku nezměnilo,
ŠJ navštěvuje více strávníků z řad veřejnosti, nepoužívají polotovary, vše si připravují sami, do jídelníčku zařazují
zdravou stravu, připravují luštěninové saláty. Cena obědů pro jednotlivé věkové kategorie 23 Kč, 25 Kč, 26 Kč a cizí
strávníci 56 Kč. V letošním roce využívají dotaci z Ministerstva školství pro děti ze sociálně slabých rodin.
Hospodářská činnost ŠJ se v letošním roce navýšila. Vařili i např. o víkendu mažoretkám, o prázdninách pro
celostátní soustředění hráčů národní házené. Podařilo se jim zrekonstruovat stoly v kuchyni. S p. Tichým (OSN)
jednají o opravě podlahy. Mgr. Černý - personální dotaz. Paní Škodová - celkem je nás 6, úvazek cca 5,5.
2/ pí Eva Hladíková - vedoucí ŠJ při ZŠ a MŠ Krčín - změny také nejsou, jídelna při ZŠ Krčín a jídelna při MŠ
Vrchoviny, v MŠ Krčín pouze výdejna, obědy do MŠ Krčín se převážejí v termoportech. Vaří cca 360 obědů. Cena
obědů pro jednotlivé věkové kategorie zůstala stejná - 21 Kč, 23 Kč, 25 Kč, celodenní stravování pro MŠ 27 Kč. Vaří 2
obědy na výběr denně. Obědy se mohou platit v hotovosti i bezhotovostně. Paní Hladíková dále zmínila
nespolehlivost rodičů v platbě obědů bezhotovostně - posílají jiné částky, nedodržují termíny splatnosti - je to téměř
na další pracovní sílu, protože stále kontroluje výpisy atd. - jsou s tím problémy. Chválila spolupráci se školou.
Postupně obnovují stávající zařízení, vloni pořídila novou pánev, ke konci roku škrabku na brambory, dále děličku na
těsto. Z letošních úspor by chtěli do konce kalendářního roku 2016 pořídit další novou pánev. Několikátý rok se
odstraňuje vlhkost v jídelně, bude se pokračovat i v letošním roce. Paní Petruželková - odebírají obědy cizí strávníci?
Paní Hladíková - velmi málo. Mgr. Černý - dotaz na počet zaměstnanců. Paní Hladíková - vč. vedoucí ŠJ 6
zaměstnanců. Paní Škodová uvedla její zkušenost s bezhotovostní platbou - je s touto možností spokojená.
3/ pí Ivana Čápová - vedoucí školní restaurace Scolarest při ZŠ Komenského - celkem cca 310 obědů ve školním
stravování + 50-70 cizích strávníků. V 9:30 hodin připravují svačiny pro žáky, oběd - polévka, 3 druhy jídel (z toho 1
bezmasé), 3 druhy salátů, 3 druhy nápojů, to vše ve složení: 1 šéfkuchař, 1 kuchařka, 1 pomocná síla + vedoucí ŠJ (=
4 zaměstnanci celkem). Přes prázdniny vařili pro MC Na zámečku (zámecká školka) + soustředění Stepíku. Funguje u
nich bez objednávkový systém, cena obědů pro jednotlivé věkové kategorie 21 Kč, 23 Kč, 25 Kč, pro cizí strávníky 60
Kč (při výdeji do jídlonosičů 57 Kč), vše je bez problémů. Dále paní Čápová vyjmenovala, na které akce připravovali
raut - Vyhlášení sportovců, Novoměstský hrnec, sponzorský dar poskytli na Pohár starosty v plavecké štafetě, Pohár
starosty v branném závodu, Dětský silvestr. Pořádají týdny mezinárodní kuchyně, v současné době probíhá akce
GRILL EXPRESS - je to zpestření nejen pro děti. Ing. Maur - shrnul požadavky na investice na příští rok - byl zde
požadavek pouze na opravu podlahy ve ŠJ Malecí. ST - uvedl, že ani na jednu ze ŠJ zde nebyla v poslední době
žádná stížnost. Za sebe a RM by chtěl vedoucím ŠJ poděkovat za jejich dosavadní práci. Vedoucí ŠJ poděkovaly a
odešly z jednání RM ve 13:30 hodin.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15241/16
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 ve školní jídelně při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod, ve školní jídelně při Základní škole a Mateřské škole Krčín a ve školní restauraci Scolarest při Základní
škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a děkuje jim za jejich dosavadní práci.

STIS

RM 357 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.2 Žádost o pomoc s financováním provozu zimního stadionu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/2 - Flash Příloha: RM 357 - 5/2 - Flash

Předseda TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM o pomoc s financováním provozu zimního stadionu v roce
2016. Vzhledem k tomu, že družstvo dorostu postoupilo do 1. ligy, bylo nutné o 3 týdny dříve nachladit plochu zimního
stadionu - měsíc provozu stadionu představuje náklady cca 300 tis. Kč. V letošním roce TJ Spartak doplácel 150 tis.
Kč dodavatelům energií za rok 2015. Dotace od města je již druhý rok o cca 130 tis. Kč nižší než v minulých letech. Z
výše popsaných důvodů žádá TJ Spartak o mimořádnou dotaci na provoz zimního stadionu na rok 2016 ve výši 500
tis. Kč - viz příloha č. RM 357 - 5/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Spartak o mimořádnou dotaci na provoz zimního stadionu na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V případě schválení bude navýšena celková částka na položce Příspěvky - provoz a údržba (§ 3419 tělovýchovná činnost). V roce 2016 byla na této položce schválena celková částka 4 500 tis. Kč (došlo k navýšení o
300 tis. Kč oproti roku 2015). Jednotlivé dotace oddílům jsou navrhovány sportovní komisí. V letošním roce již byla TJ
Spartak schválena mimořádná dotace ve výši 655,55 tis. Kč na přípravné práce projektu rekonstrukce chlazení
zimního stadionu. Vyšší finanční nároky uváděné v žádosti nebyly před podáním žádosti ani s OŠKS ani s OF
konzultovány. V případě schválení bude navýšení pokryto vyšším plněním daňových příjmů města.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že chtějí stanovisko Komise sportovní a pak teprve budou hlasovat o případném usnesení
s doporučením pro ZM.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15242/16,
(uložen úkol číslo 21750).
RM se seznámila se žádostí Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují o dotaci z rozpočtu města na provoz
zimního stadionu. RM ukládá KSPORT projednat žádost Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují a vyjádření
předložit prostřednictví OŠKS na příští jednání RM.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.3 Žádost "ZŠ Malecí" - vybudování sjezdu pro kočárky na schodišti ze sídliště Malecí do ulice Školní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/3 - Flash Příloha: RM 357 - 5/3 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o vybudování sjezdu pro kočárky na schodišti ze sídliště Malecí do ulice Školní - viz
příloha č. RM 357 - 5/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost ředitelky "ZŠ Malecí" o vybudování sjezdu pro kočárky na schodišti ze sídliště Malecí do ulice Školní
a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 357 - 5/3 - vyjádření OMM a TS.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Na základě posouzení technického řešení radní nevidí možnost nějaké snadné realizace požadovaného sjezdu,
stávající dvě hlavní schodiště jsou na to příliš strmá. Všechna tři schodiště byla opravena TS, poslední se dokončuje,
bylo by velmi nevhodné nyní začít s nějakými úpravami a bourat nově opravené schody. Pokud by mělo být řešeno
sjíždění kočárků na stávajících hlavních schodištích, tak to znamená nákladnou investiční akci, kdy by muselo být
schodiště zbouráno a vystavěno v jiném sklonu společně se sjezdem pro kočárky. Za celou dobu existence "ZŠ
Malecí" nebyl podobný požadavek vznesen a radní jsou přesvědčeni, že není problém nadále s kočárky ke škole ten
kousek obcházet.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 357- 15243/16
RM projednala žádost ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, o vybudování sjezdu pro
kočárky na schodišti ze sídliště Malecí do ulice Školní. Na základě technického posouzení RM nesouhlasí s vybudováním
sjezdu pro kočárky ani se zařazením nové investiční akce do zásobníku investičních akcí města.

STIS

RM 357 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.4 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/4 - Flash Příloha: RM 357 - 5/4 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 ode dne 01.01.2017.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 357- 15244/16
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pronajala prostory kotelny, které se nacházejí
v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/5 - Flash Příloha: RM 357 - 5/5 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, ode dne 01.01.2017.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 357- 15245/16
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pronajala prostory kotelny, které se
nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/6 - Flash Příloha: RM 357 - 5/6 - Flash

Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ode dne
01.01.2017.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 357- 15246/16
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, pronajala prostory kotelny,
které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.

STIS

RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.7 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/7 - Flash Příloha: RM 357 - 5/7 - Flash

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Základní škole a Mateřské škole Krčín ode dne 01.01.2017.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 357- 15247/16
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy,
a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/8 - Flash Příloha: RM 357 - 5/8 - Flash

Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v Městském muzeu Nové Město nad Metují ode dne 01.01.2017.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 357- 15248/16
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
školy, a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 5/9 - Flash Příloha: RM 357 - 5/9 - Flash

Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza (dále jen "MSSS Oáza") žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 357- 15249/16
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
školy, a to na dobu ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017.
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5.10 Informace MST ve věci nakupování kancelářských potřeb v PO a zapojení do optimalizace tiskových
řešení
Identifikace:
MST podal aktuální informace ve věci nakupování kancelářských potřeb v PO a o zapojení jednotlivých organizací do
optimalizace tiskových řešení.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

MST informoval radní o tom, jak se zapojily jednotlivé PO do systému společně vysoutěžené možnosti nakupování
kancelářských potřeb a čistících prostředků a do optimalizace tiskových řešení. Bohužel zdaleka ne všechny
organizace se zapojily, bude třeba nadále jednat a vysvětlovat. Radní se shodli, že v případě, kdy se prokáže, že
školy nakupují tento materiál za více peněz, než bylo vysoutěženo, tak jim bude o takto "prohospodařené částky"
pokrácen příspěvek od zřizovatele, a to již do rozpočtu na rok 2017. Rovněž bude k přístupu jednotlivých ředitelů
přihlíženo při jejich hodnocení a při stanovení případných odměn či úpravách nenárokových složek platů. Dále bylo
konstatováno, že dokud město jako zřizovatel nepřišlo s iniciativami zaměřenými na optimalizaci nákladů zřizovaných
organizací, tak bylo ve vzájemné komunikaci vše v pořádku a nyní, kdy jsou určitá opatření navrhována a
prosazována, tak se zdá, že začínají novoměstské PO brát RM, MěÚ a i OŠKS jako nějakého nepřítele a ne jako
partnera. MST informoval, že obdobná soutěž bude vypsána také na dodavatele tonerů. Celé oblasti bude věnována i
nadále vysoká pozornost a RM bude dále informována a informace rovněž zazní i na rozpočtovém semináři.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 357- 15250/16
RM bere na vědomí informaci MST týkající se nakupování kancelářských potřeb v PO a o zapojení jednotlivých organizací do
optimalizace tiskových řešení.
RM 357 Ukládá.

STIS

Stránka 35 z 43

Odpovídá: MST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

Čl 6

16:30

Finance

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 6/1 - Flash Příloha: RM 357 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 357 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15251/16,
(uložen úkol číslo 21751).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města ve znění přílohy č. RM 357 - 6/1.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 6/2 - Flash Příloha: RM 357 - 6/2 - Flash

Dne 29.09.2016 město obdrželo od Společnosti Horní Labe a.s., Trutnov, výzvu představenstva akcionářům k předání
listinných akcií z důvodu změny podoby akcií na zaknihované. Tato změna byla schválena rozhodnutím valné
hromady společnosti dne 27.09.2016. Město je vlastníkem 100 akcií s hodnotou na základním kapitálu 1 mil. Kč (tj. 10
%). Součástí transformace je dále zřízení majetkového účtu, na kterém jsou zaknihované akcie vedeny. Termín pro
předložení akcií a sdělení majetkového účtu byl společností stanoven na 20 dní po obdržení výzvy. RM je předložena
smlouva s Komerční bankou a.s., Praha, o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů, která řeší zřízení a
vedení majetkového účtu k akciím. Návrh smlouvy byl konzultován s PRAV.
K rozhodnutí:
Schválit návrh smlouvy a pověřit ST k podpisu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15252/16,
(uložen úkol číslo 21752).
RM schvaluje Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů s Komerční bankou a.s., Praha, ve znění přílohy č.
357 - 6/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 357 Schvaluje.
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Různé

16:35

7.1 ZM 116 (14) - program
Identifikace:
Dne 03.11.2016 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 14. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Ne/schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 357- 15253/16,
(uložen úkol číslo 21753).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 116 (14): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o společném postupu na nákup zemního plynu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/2 - Flash Příloha: RM 357 - 7/2 - Flash

Nákup zemního plynu na 1Q r. 2017 - v rozsahu výjimky uložené minulou RM.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 357- 15254/16,
(uložen úkol číslo 21754).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu na nákup zemního plynu na období 01-07/2017 se společností První
novoměstská teplárenská, s.r.o. IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 357 - 7/2 a pověřuje ST podpisem.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 381 Broumov-Náchod-Hradec KrálovéPraha
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/3 - Flash Příloha: RM 357 - 7/3 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 640 381 Broumov-Náchod-Hradec Králové-Praha.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 357- 15255/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 381 BroumovNáchod-Hradec Králové-Praha. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se souhlas používání účelové
komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy jednoho autobusu na
odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové osobní dopravy.
RM 357 Souhlasí.
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7.4 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 384 Náchod-Rychnov nad Kněžnou-Ústí
nad Orlicí-Litomyšl/Svitavy-Brno
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/4 - Flash Příloha: RM 357 - 7/4 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 640 384 Náchod-Rychnov nad Kněžnou-Ústí nad Orlicí-Litomyšl/SvitavyBrno.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 357- 15256/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 384 NáchodRychnov nad Kněžnou-Ústí nad Orlicí-Litomyšl/Svitavy-Brno. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se
souhlas používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy
jednoho autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové
osobní dopravy.
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 433 Náchod-Nové Město nad MetujíDobruška-Solnice-Rychnov nad Kněžnou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/5 - Flash Příloha: RM 357 - 7/5 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 640 433 Náchod-Nové Město nad Metují-Dobruška-Solnice-Rychnov nad
Kněžnou.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 357- 15257/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 433 NáchodNové Město nad Metují-Dobruška-Solnice-Rychnov nad Kněžnou. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti
provozu se souhlas používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení
vždy jednoho autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné
linkové osobní dopravy.
RM 357 Souhlasí.
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7.6 Zápis č. 6 OV Spy ze dne 04.10.2016
Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/6 - Flash Příloha: RM 357 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Zápis z 6. zasedání Osadního výboru Spy ze dne 04.10.2016 - viz příloha č. RM 357 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Na dotazy Ing. Petra Neumanna k vyjádření OV Spy k černým stavbám odpověděl TAJ - v tuto chvíli je to v odvolacím
řízení na KÚ KHK + podal informace k cyklostezce. Stanoviska odborných útvarů k jednotlivým podáním OV Spy
uvedeným v zápise, budou odeslána předsedovi OV Spy. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 357- 15258/16
RM bere na vědomí Zápis č. 6 OV Spy ze dne 04.10.2016 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Veřejná zakázka "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v
sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují"
Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/7 - Flash Příloha: RM 357 - 7/7 - Flash

Identifikace:

OSV obdržel dne 30.09.2016 výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v rámci veřejné zakázky na služby s
názvem "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce
Nové Město nad Metují", dále obdržel zadávací dokumentaci a návrh smlouvy. RM souhlasí s podáním nabídky a
pověřuje OSV její přípravou.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podáním nabídky.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 357- 15259/16
RM souhlasí s přípravou a podáním nabídky v rámci veřejné zakázky "Podpora procesu plánování sociálních služeb a
rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují".
RM 357 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Změna tajemnice Komise regenerační
Identifikace:
Vzhledem ke změně pracovní činnosti současné tajemnice Komise regenerační, paní Jarmily Valterové, bude funkci
tajemnice nyní vykonávat paní Alena Čečetková s tím, že nebude členkou Komise regenerační s právem hlasovat a
bude mít hlas pouze poradní. Paní Jarmila Valterová chce být i nadále členkou této Komise.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí změnu tajemnice Komise regenerační.
Odůvodnění:
Předseda Komise regenerační se změnami souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 357- 15260/16
RM bere na vědomí informaci o změně tajemnice Komise regenerační, kterou bude paní Alena Čečetková s tím, že bude
vykonávat pouze funkci tajemnice této komise, tzn., že nebude její členkou s právem hlasovat a bude mít hlas pouze poradní.
RM 357 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

7.9 Veřejná zakázka malého rozsahu - Server 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/9 - Flash Příloha: RM 357 - 7/9 - Flash

Pořízení nového serveru - v rámci plánu obnovy IT techniky.
K rozhodnutí:
Určit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 357- 15261/16,
(uložen úkol číslo 21755).
RM schvaluje na základě doporučení komise jako nejvýhodnější nabídku firmy DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká
Skalice, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou cenu 354.373 Kč vč. DPH. Jako druhá nejvýhodnější nabídka byla vybrána
nabídka firmy ICT plus s.r.o., Piletická 486 - technologické centrum, 503 41 Hradec Králové, IČO: 01384163, za celkovou
nabídkovou cenu 380.908 Kč vč. DPH. V případě, že vítězný uchazeč nedodá předmět zakázky ve stanoveném termínu,
bude oslovena další firma v pořadí. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK s.r.o.,
E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, ve znění přílohy č. RM 357 - 7/9, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 357 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Žádost o navázání partnerství - město Fiľakovo (SK)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/10 - Flash Příloha: RM 357 - 7/10 - Flash

Město Fiľakovo žádá město Nové Město nad Metují spolu s několika dalšími městy navázání oficiálního partnerství v
rámci programu EACEA Brusel "Europe for citiziens" V tomto projektu jsou řešeny sociální problémy a možnosti
rozvoje pro sociálně slabší. Podrobnosti viz příloha č. RM 357 - 7/10.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/souhlasit s navázáním partnerství.
Odůvodnění:
Žádost byla projednána Partnerským výborem města Nové Město nad Metují (dále jen "PV") dne 05.10.2016. PV
vzhledem k absenci společné problematiky, která má být jmenovatelem projektu, nedoporučuje RM pokračovat v
jednání o navázání oficiální partnerské spolupráce.
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura odpověděl MST - oslovili více měst. ST - v daných kritériích, která by měla význam pro nás, se
nejedná ani o příhraniční spolupráci.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 357- 15262/16
RM neschvaluje navázání partnerské spolupráce s městem Fiľakovo v rámci projektu EACEA Brusel "Europe for citiziens" z
důvodu absence společné problematiky, která má být jmenovatelem projektu a dále proto, že město má rozvinuté další
zahraniční partnerské vztahy.
RM 357 Neschvaluje.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

7.11 Oznámení "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy na novoměstském
zámku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/11 - Flash Příloha: RM 357 - 7/11 - Flash

Ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olga Talášková oznamuje termín
konání tradiční Vánoční výstavy v prostorách zámku rodiny Bartoň - Dobenín, tj. ve dnech 08. - 11.12.2016. Vzhledem
k tomu, že se ve dnech konání výstavy očekává ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel - především na Husově
náměstí - žádá o pomoc při zajištění organizace dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v
době konání výstavy. Oznámení "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" - viz příloha č. RM 357 - 7/11.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení o konání Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín + zajistit pomoc při organizaci
dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v době konání výstavy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Krátká debata radních o dopravním režimu na Husově náměstí v době výstavy - poté odsouhlaseno.
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 357- 15263/16,
(uložen úkol číslo 21756).
RM bere na vědomí informaci o konání Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve dnech 08. - 11.12.2016, ve
znění přílohy č. RM 357 - 7/11. RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání
Vánoční výstavy a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky.
RM 357 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 8.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Žádost "SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení
vánoční výstavy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/12 - Flash Příloha: RM 357 - 7/12 - Flash

Žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" o sponzorský dar - bezplatné poskytnutí cca 35 ks vánočních stromků a
chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku p. Josefa Mariana
Bartoně - Dobenína v Novém Městě nad Metují ve dnech 08. - 11.12.2016. Žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují"
viz příloha č. RM 357 - 7/12.
K rozhodnutí:
Projednat žádost "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" ze dne 30.09.2016, příp. souhlasit s bezplatným poskytnutím
vánočních stromků a chvojí.
Odůvodnění:
Stanovisko SL: Správa lesů souhlasí s darováním cca 35 ks vánočních stromků a chvojí na vánoční výstavu
pořádanou "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují", stromky budou vyrobeny v rámci prováděných výchovných zásahů v
mladých lesních porostech, nikoli z plantáže vánočních stromků. Chvojí bude jako odpad při těžbě dřeva.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 357- 15264/16,
(uložen úkol číslo 21757).
RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor
při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku p. Josefa Mariana Bartoně - Dobenína v Novém Městě nad Metují ve dnech 08. 11.12.2016. RM ukládá SL zabezpečit předání vánočních stromků a chvojí "SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují".
RM 357 Ukládá.

STIS

Stránka 41 z 43

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

7.13 Oznámení MKN o změně otevírací doby na oddělení Internetu pro veřejnost
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/13 - Flash Příloha: RM 357 - 7/13 - Flash

Oznámení ředitele MKN o změně otevírací doby na oddělení Internetu pro veřejnost. Nově bude otevřeno pouze v
pondělí (8:00 - 18:00), ve středu (8:00 - 18:00 hodin), v pátek (8:00 - 16:00 hodin) a v sobotu (8:00 - 12:00 hodin). Po
celou dobu otevření ostatních oddělení MKN mají návštěvníci možnost využít bezplatnou síť Wi-Fi přístupnou
veřejnost v celé budově MKN prostřednictvím vlastních technických zařízení. Oznámení MKN viz příloha č. RM 357 7/13.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí změnu otevírací doby na oddělení Internetu pro veřejnost v MKN.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - přikláněl by se k tomu, aby se to časově ohraničilo. ST - termín dáme do konce roku 2016.
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 357- 15265/16
RM bere na vědomí oznámení ředitele MKN o změně otevírací doby na oddělení Internetu pro veřejnost, ve znění přílohy č.
RM 357 - 7/13, RM souhlasí s touto změnou prozatím do dne 31.12.2016.
RM 357 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Informace radního Ing. Prouzy - projekt Na kole dětem
Zdroj. dokum.: RM 357 - 7/14 Příloha: RM 357 - 7/14

Identifikace:

Radní pan Ing. Prouza prezentoval přímo na jednání RM informace o projektu Na kole dětem. Jedná se o zajímavou
akci, jejíž výtěžek již několik let pomáhá onkologicky nemocným dětským pacientům. Organizátoři v čele s mistrem
světa na vysokém kole Josefem Zimovčákem by chtěli trasu v příštím roce vést přes Nové Město nad Metují s asi
půlhodinovou zastávkou na náměstí. S největší pravděpodobností se bude jednat o sobotu 03.06.2017. Pozvánka na
pracovní setkání k zapojení DS OHP do projektu Na kole dětem 2017 + závěrečná zpráva Na kole dětem 2016 viz
příloha č. RM 357 - 7/14.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se s projektem Na kole dětem, příp. ne/souhlasit se zapojením se k tomuto projektu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

TAJ seznámil radní s novým bodem, který byl na e-mailový podnět radního Ing. Prouzy do RM č. 357 dopsán. Poté se
Ing. Prouza ujal slova, zdůvodnil, proč je žádost takhle narychlo vložena k projednání do RM + obeznámil radní s
projektem. Jednání se konalo v Letohradu za přítomnosti p. Josefa Zimovčáka. K trase se může přidat kdokoliv, je to
cca 10-denní trasa. Na etapách jsou některé zastávky různě časově dlouhé s občerstvením. Finanční částky se
pohybují od 10 do 20 tis. Kč. Např. město Bruntál, kde je vysoká nezaměstnanost, jim připraví 160.000 Kč, ale ne ze
svého rozpočtu, to je souhrn sehnaných financí od různých subjektů. Mohou se na tom podílet i různé firmy. Žadatelé
se ozvou na město osobně - Ing. Prouza se dotázal, na koho se mají žadatelé obrátit. TAJ - to musí nejdříve
rozhodnout radní, zda se chtějí vůbec projektem zabývat a pak je možné stanovit, kam se budou organizátoři obracet
pro případnou schůzku. Ing. Maur - souhlasí se zapojením se k projektu Na kole dětem 2017, ale nejít stejnou formou
jako město Bruntál, tzn. shánět a organizovat sbírky mezi občany, firmami apod. OF - příspěvek by byl schvalován v
rámci rozpočtu na rok 2017.
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 357- 15266/16,
(uložen úkol číslo 21758).
RM bere na vědomí informace o pracovním setkání k zapojení DS OHP do projektu Na kole dětem 2017 a dále také
Závěrečnou zprávu Na kole dětem 2016, ve znění přílohy č. RM 357 - 7/14. RM souhlasí se zapojením se města Nové Město
nad Metují do projektu Na kole dětem a stanovuje jako kontaktní osobu pro jednání ST p. Petra Hableho.
RM 357 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 17.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 357 - 10.10.2016

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 357:

17:22

Příští porada bude: RM 358, 24.10.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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