Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 389
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 389 (ve volebním období 83. zasedání) ze dne: 12.2.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 389 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13

Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:44
místostarosta (Město)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:44
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:44
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:02
16:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
13:11
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
15:42
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:44
16:32
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 16:33
17:18
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 389 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 389
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 389 (ve volebním období 83. zasedání) ze dne: 12.2.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 389 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:44
místostarosta (Město)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
radní (Rada města)
13:00
17:44
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:44
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:44
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:02
16:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
13:11
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
15:42
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:44
16:32
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 16:33
17:18
sportu)

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 389 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 388) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 388 ze dne 29.1.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 389
V

Kontrola úkolů v počtu 26

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 380- 16340/17

Věc : Návrh TS ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

22 588 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

Garant :

31.1.2018

ST

- Nositel: Tro
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad
Metují (za poliklinikou), 1 ks hrušně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad
Metují (za poliklinikou), 2 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 769/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují (ul. Přibyslavská), 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/38 v k. ú. Nové Město
nad Metují (ul. Komenského), 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují (ul. Komenského) a 5 ks javorů rostoucích na pozemku p. p. č. 2034/7 v k. ú.
Nové Město nad Metují (ul. Komenského). RM souhlasí s podmínkou provedení náhradní
výsadby a ukládá TS provést náhradní výsadbu na místech, kde se nyní dotčené stromy
nacházejí.
Splněno včetně výsadby.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16378/17

Věc : Parkovací stání ve vnitrobloku domů v ul. Klosova a Sokolská

22 611 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

Garant :

12.2.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Šulcová
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM schvaluje zpracování PD na umístění parkovacích stání ve vnitrobloku bytových domů č. p.
489-490 v ul. Klosova a č. p. 491-493 v ul. Klosova a Sokolská a schvaluje novou položku
rozpočtu „Parkovací stání ve vnitrobloku domů č. p. 491-493 a 489-490 v ul. Klosova a Sokolská“
(§ 2219). RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 70 tis. Kč z § 3341 (org. 1749) Přeložení
městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská na tuto novou položku.
Projektová dokumentace byla zadána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16390/17

Věc : Věžní hodiny - objekt JSDH č. p. 850

22 623 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

26.2.2018

Int: OSN/628

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy věžních hodin na objektu č. p. 850, ul. 28. října, do výše
nákladů 10.000 Kč vč. DPH a ukládá OSN tuto opravu zajistit v rámci letošního Plánu oprav. RM
dále ukládá OSN zařadit položku "Repase tří stávajících strojků věžních hodin v čp. 850" do
návrhu Plánu oprav pro rok 2018.
OSN žádá o prodloužení termínu plnění. Oprava není ještě zcela dokončena.

Závěr: schválen nový termín: 26.2.2018 z důvodu: Během zkušebního provozu vykázaly hodiny
zpoždění. Opravy pokračují, je nutné přizpůsobit se kapacitám hodináře.
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Tisk: 19.2.2018

RM 384- 16481/17

Věc : Žádost pí E. H. o pokácení starých bříz v ul. Havlíčkova

22 682 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

TS Technické služby,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2018 Plnění:

Garant :

31.1.2018

ST

- Nositel: Tro
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí s pokácením 12 ks břízy bělokoré na pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16557/17

Věc : VŘ - „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“

22 741 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

Garant :

30.1.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM na základě zpráv o výsledku hodnocení nabídek předložených komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmě STAKO,
společnost s ručením omezeným, IČ: 27529576, Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 24.117.717,55 Kč vč. DPH (19.931.997,95 Kč bez DPH).
RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO,
společnost s ručením omezeným, IČO: 27529576, Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16559/17

Věc : Objekt č. p. 22, ul. Bratří Čapků - "Stará škola" - další postup v rámci usnesení ZM

22 742 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

12.2.2018

Int: OSN/647

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM (OSN) projednat se zástupci státní památkové péče další postup v rámci
příprav PD na rekonstrukci střešního pláště a krovu objektu. RM ukládá OSN o výsledku jednání
informovat RM. RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. ZM 114-7439/16 ve znění přílohy č. RM
385 - 4/3 s tím, že do ZM 124 bude předložen nový bod týkající se budoucnosti objektu č. p. 22
"Stará škola", jako nově prohlášené kulturní památky.
Splněno. Jednání se zástupci státní památkové péče proběhlo, do RM 389 bude předložen bod s
touto problematikou.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16608/17

Věc : Návrh na vytvoření podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu

22 773 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KavD
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM iniciovat jednání s ÚS KHK a.s. o dopravním značení pro cyklodopravu v rámci
plánované rekonstrukce silničního povrchu v roce 2019 v úseku mezi Rychtou a ul. Nahořanskou
(dle Plánu rozvoje sítě cyklostras označeno jako č. 9 a 10). K jednání přizvat ST.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 9.4.2018 z důvodu: Připravuje se jednání s ÚS KHK a.s. v rámci
dopravních omezeních v NMnM, kde bude tato záležitost projednána.
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RM 386- 16616/17

Věc : Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - názvy odboček ul. Na Kopci
a problematika názvu ul. V Písníku

22 780 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

26.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kroupová
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM ukládá tajemnici Komise názvoslovné (pí Bc. Ditě Kroupové z OMP) předložit OV Krčín k
projednání a stanovisku zpracovaný návrh názvů odboček ulic v lokalitě Na Kopci, jejichž návrh
vychází z historických názvů okolních míst. RM dále ukládá tajemnici Komise názvoslovné
předložit OV Krčín podklady ke změně názvu ul. V Písníku s tím, že RM žádá OV Krčín o
stanovisko, zda tento historický název zachovat a legitimizovat.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Podklady předány dne 10.1.2018 předsedovi OV
Krčín. OV projedná na zasedání v únoru 2018 a předloží RM.
RM 387- 16646/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu "II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují " - úsek
pod viaduktem

22 799 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.2.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na stavbu "II/285 Jaroměř - Nové Město nad
Metují " - úsek pod viaduktem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16648/18

Věc : Smlouva o převodu a převzetí investorství - Kanalizace Železova louka

22 801 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.3.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem: Kladská 1521, 547 01 Náchod, na
realizaci akce „Splašková kanalizace v ul. Železova louka, k. ú. Krčín“, ve znění přílohy č. RM
387 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva může být podepsána až po vydání ÚR.

Závěr: schválen nový termín: 12.3.2018 z důvodu: OVRR vypsal ÚŘ znovu, předpoklad vydání ÚR
konec února 2018.
RM 387- 16649/18

Věc : VŘ - administrátor veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí půdních vestaveb
u "ZŠ Komenského" a "ZŠ Krčín"

22 802 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Administrátor
veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí „ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, výtah, rekonstrukce půdních prostor“ a „ZŠ Krčín - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor" p. Radimu Palovi, DiS., Šrobárova 527/13, 720 00
Ostrava - Hrabová, který se umístil na prvním místě, za nabídkovou cenu 119.400 Kč (není
plátce DPH). V případě nezájmu uchazeče, který se umístila na prvním místě, RM souhlasí se
zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu firmě na druhém místě: WebSport & Consulting
service s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a p. Radimem
Palou, DiS., Šrobárova 527/13, 720 00 Ostrava - Hrabová, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/6, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 387- 16655/18

Věc : Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace

22 808 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

Garant :

12.2.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem: Kladská 1521,
547 01 Náchod, IČO: 48172928, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/12, a pověřuje ST jeho podpisem.
Dodatek podepsán ST 16.01.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16657/18

Věc : Vyhodnocení zpoplatněného parkování za rok 2017

22 810 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

Garant :

12.2.2018

ST

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

RM bere na vědomí vyhodnocení zpoplatněného parkování za rok 2017 ve znění přílohy č. RM
387 - 3/14. RM ukládá OMM zajistit změnu v nastavení systému plateb u parkovacích automatů
ve městě tak, aby bylo možné nastavovat platby po minutách, a to od započaté základní
půlhodiny. Jde o zavedení stejného modelu jako je v Náchodě na náměstí.
Dle vyjádření velitele MP má dojít k přeprogramování parkovacích automatů od 12. do 16.2.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16663/18

Věc : Pronájem prostor pro podnikání, č. p. 201 - bývalá galanterie

22 813 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

12.2.2018

Int: OSN/658

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s pronájem nebytových prostor bývalé galanterie v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka v celkovém rozsahu 38 m2 uchazeči pí Kláře Řízkové, Nádražní 127, 549 01 Nové
Město nad Metují, nar. 04.07.1990, za nabídkovou cenu 750 Kč/m2/rok (tj. 28.500 Kč/rok).
Uchazečka bude výše uvedené prostory využívat jako pedikérský salón. RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání.
Splněno. Smlouva předložena do RM 389.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16683/18

Věc : Oznámení veřejné akce - Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2018

22 822 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

10.2.2018

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, MP Městská policie - Nositel: Tyc
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.2.2018 Plnění:

RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak o. s. o konání akce "Masopustní průvod masek
v Krčíně - Ostatky 2018" v sobotu dne 10.02.2018 od 10:00 do 17:00 hodin. Masopustní průvod
masek projde opět projde jenom Krčínem, a to ulicemi: Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje Havlíčkova - nádraží ČD (cca ve 12:00 hodin) - Havlíčkova - Na Strážnici - Stavební (cca ve
14:00 hodin) - Nová - Okružní - Příčná - V Zahradách - Nahořanská - U Zvonice - U Letiště - Na
Kopci (cca v 16:00 hodin) - Husitská - Krčín, dolní část. RM bere na vědomí, že po celé trase
průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST zajistit nezbytnou součinnost MP.
Součinnost MP je zajištěna. Dne 10.02.2018 bude posílena hlídka a bude zajištěna pomoc při
konání průvodu masek.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 19.2.2018

RM 387- 16684/18

Věc : Podnět radního Ing. Prouzy ve věci nákupu knížek od pí E. V.

22 823 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.2.2018 Plnění:

12.2.2018

Garant :

ST

- Nositel: Mináriková
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM ukládá OSÚ zajistit koupi 10 ks knížek Novoměstské obrázky od pí E. V. a zařadit je do
propagačních materiálů města.
Obě knihy zakoupeny u vydavatelů (Městská knihovna a Městské muzeum).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16688/18

Věc : Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání v ul. Elektrárenská

22 827 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 30 dnů, ve znění přílohy č. RM 388 - 2/3, záměr města
pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/5 o výměře 1 050 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za minimální nájemné ve
výši 20 Kč, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu,
návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 388- 16692/18

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům - k. ú. Vrchoviny a NMNM

22 831 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.2.2018 Plnění:

RM se seznámila s obdrženými nabídkami a ukládá OMM do RM 389 připravit jejich posouzení,
dle kterého bude RM rozhodovat o uzavření smlouvy o pachtu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16694/18

Věc : Žádost AUTO-BRANKA o povolení akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2018"

22 833 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.2.2018 Plnění:

12.2.2018

Garant :

ST

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

RM projednala žádost společnosti AUTO-BRANKA, spol. s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 Písnice, IČO: 4924589, o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2018" na Husově
náměstí dne 30.06.2018 od 10:00 do 20:00 hodin. RM nesouhlasí s pronájmem požadované
plochy, protože již dříve byla na stejný termín nahlášena tradiční akce "U nás na zámku". Na
základě negativních zkušeností ze souběhu více akcí na Husově náměstí a zámku v jednom
termínu, RM rozhodla, že v případech, kdy bude na Husově náměstí či na zámku již plánována
nějaká významná akce jednoho pořadatele, tak dalším žadatelům o využití plochy náměstí
nebude v daném termínu vyhověno, mj. i z důvodu ponechání rezervy pro rozšíření parkovacích
ploch pro návštěvníky akce.
Splněno, dopis byl odeslán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 19.2.2018

RM 388- 16695/18

Věc : Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 30.4.2008

22 834 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
12.2.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

12.2.2018

Garant :

TAJ

- Nositel: KavD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 388 - 3/3 s Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne
30.04.2008 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a MgA. Vítem Lukasem - městským
architektem a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno - dodatek podepsán 5.1.2018

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16697/18

Věc : VŘ - TDI a BOZP - vestavby učeben v ZŠ Komenského a ZŠ Krčín

22 836 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na Zajištění technického dozoru
investora (TDI) a koordinátora BOZP na realizaci 2 akcí „Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ a
„Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“, z
důvodu uvedení zadávacích podmínek do souladu s novelou stavebního zákona, která je účinná
od 01.01.2018. RM ukládá OMM provést uvedené úpravy zadávacích podmínek a neprodleně
tuto veřejnou zakázku malého rozsahu opakovaně vyhlásit.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16698/18

Věc : Žádost Ing. Š. a Ing. D. o možnost využití parkování na městské komunikaci pro
budoucí BD na p.p.č. 646/1 v k.ú. NMnM

22 837 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM souhlasí ve znění přílohy RM 388 - 3/6 s tím, aby pro 6 parkovacích míst potřebných pro
bytové domy A a B na pp.p.č.646/1 v k.ú. NMnM byla využita komunikace v ul. Nerudova, která
je ve vlastnictví města,
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Souhlas s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny –
Krčín
Termín : 12.2.2018
Garant :
22 840 Vznik úkolu: 29.1.2018
ST

RM 388- 16701/18

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.2.2018 Plnění:

RM souhlasí s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny – Krčín dle
výpisů inventarizace v příloze RM 388 -3/9.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 19.2.2018

RM 388- 16702/18

Věc : Přehled o realizaci některých investic z roku 2017

22 841 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

Garant :

12.2.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Tyc
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

7.2.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a
chodníků v majetku města byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a dále
které nejsou dosud dokončeny, tzn. že přešly do roku 2018 a do kdy jsou termíny jejich realizace
prodlouženy.
Splněno, bude předloženo do RM 389.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16703/18

Věc : Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

22 842 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Int: OSN/659

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
7.2.2018 Plnění:

RM nesouhlasí se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku
města o inflační koeficient 2,5% a ponechává nájemné ve stávající výši.
OSN bere na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 388- 16709/18

Věc : Aktualizace vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města

22 845 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

12.2.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.2.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
města (do 50.000 Kč), vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
(nad 50.000 Kč) a vzorový dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města ve znění upravené přílohy č. RM 388 - 5/3. RM ukládá OŠKS připravit samostatnou
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro žadatele o dotaci na provoz
sportovních areálů a předložit ji do příští RM.
Splněno, vzorová smlouva je předložena do RM 389.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 389 - 12.2.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 389 - 12.2.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Geodetické zaměření cesty v ul. Ve Vilách pro majetkoprávní vypořádání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/1 - Flash Příloha: RM 389 - 2/1 - Flash

Dle rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy silničního hospodářství se
na pozemcích p. p. č.1197/1, 1200/13, 1201 (Slavonia a. s. celkem cca 800 m2), 1202 (paní V. cca 270 m2), 1203/1,
1203/3 (p. Ing. R. cca 220 m2), 1204/1, 1204/2, 1204/3 (paní D., paní U. a p. Ž. cca 140 m2) v k. ú. Nové Město nad
Metují, v lokalitě Ve Vilách, nachází veřejně přístupná komunikace. Pozemek pod komunikací by měl být v majetku
města. Vlastníci částí pozemků pod komunikací souhlasí s vyhotovením geometrického plánu, který by stanovil
výměru pozemků pro majetkové vypořádání. Příloha č. RM 389 - 2/1.
K rozhodnutí:
Uložit zajištění geometrického plánu na oddělení pozemků pro majetkoprávní narovnání.
Odůvodnění:
Bez geometrického plánu nelze stanovit výměru pozemků pro majetkoprávní narovnání. V území se nacházejí
pozemky města, které bude možné nabídnout vlastníkům k případné směně. Vlastník pozemků p. p. č. 1203/1, 1203/3
o výměře cca 220 m2 se písemně vyjádřil, že bude požadovat 500 Kč/m2. Bude třeba s ním dále jednat. Ostatní
vlastníci se přiklánějí ke směně pozemků v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16725/18,
(uložen úkol číslo 22852).
RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na oddělení části pozemků p. p. č.1197/1, 1200/13, 1201, 1202, 1203/1, 1203/3,
1204/1, 1204/2, 1204/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, zabraných veřejně přístupnou komunikací v ul. Ve Vilách dle zákresu v
příloze č. RM 389 - 2/1.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Kopci - p. K.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/2 - Flash Příloha: RM 389 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015055/VB/1- Nové Město n/Met. - knn pro p. č. 461/5, K. k pozemkům
města p. p. č. 721/1 a 676/1, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín,
obec Nové Město nad Metují, v ulici Na Kopci v celkové délce 127 m dle geometrického plánu č. 179 - 1761/2017.
Předcházela smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu, která byla
schválena usnesením č. RM 367-15723/11 dne 13.3.2017 a to na délku 124 m kabelového vedení ukládaného do
pozemků města. Stavba byla realizovaná v nepatrně větším rozsahu než bylo původně sjednáno. Stavba byla
zkolaudovaná dne 13.10.2017. Přílohy č. RM 389 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Smlouva vyplývá z platného smluvního závazku. Cena dle Zásad byla stanovena na 200 Kč/m vedení v pozemku
města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16726/18,
(uložen úkol číslo 22853).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12 2015055/VB/1- Nové Město n/Met. - knn pro p. č.
461/5, K. k pozemkům města p. p. č. 721/1 a 676/1 v k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, v ulici Na Kopci, v majetku
města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 127
m dle geometrického plánu č. 179 - 1761/2017 za celkovou úhradu ve výši 25 400 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
RM 389 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

2.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu přípojky kNN v k. ú.
Spy - Z.
Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/3 - Flash Příloha: RM 389 - 2/3 - Flash

Identifikace:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako
budoucí oprávněná a investor, žádá o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-2009559/VB/1 Spy - přípojka kNN pro p.č. 555/8, Z. v délce
maximálně 5 metrů v městském pozemku p. p. č. 555/9 v k. ú. Spy. Cena za zřízení věcného břemene bude
stanovena dle Zásad 200 Kč + DPH v zákonné výši za metr pozemku zatíženého věcným břemenem. Pozemek p. p.
č. užívá Správa lesů jako deponii dřevní hmoty. Požadovaná část, kde má být umístěna zemní přípojka kNN se
nachází mimo deponii. Přílohy č. RM 389 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. Odbory
souhlasí za podmínek zapracovaných ve smlouvě v čl. IV. bod 8.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16727/18,
(uložen úkol číslo 22854).
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. IP-12-2009559/VB/1 Spy přípojka kNN pro p.č. 555/8, Z. se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02 uvedenou v příloze a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Zveřejnění záměru města dát do výpůjčky pozemek pro vybudování parkovacího místa na sídlišti u
Luštince
Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/4 - Flash Příloha: RM 389 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Na sídlišti u Luštince je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst. Za účelem jejich rozšíření byla zpracována PD a
podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na 4 lokality, kde bude možné nová parkovací
místa vybudovat. Město poskytne zájemcům na základě smlouvy o výpůjčce část pozemku s tím, že zájemci na
vlastní náklady vybudují dle územního rozhodnutí a stavebního povolení parkovací místo vč. zaměření skutečného
provedení stavby, kterou budou moci užívat po dobu 20 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce. Přílohy č. RM 389 2/4.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru města dát do výpůjčky.
Odůvodnění:
Záměr je v souladu s požadavkem na zlepšení problematického parkování na sídlišti u Luštince. Ke zveřejnění byla
vybraná vyprojektovaná místa, o která byl projeven předběžný zájem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 389- 16728/18,
(uložen úkol číslo 22855).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky části pozemku p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín dle předloženého návrhu
pro vybudování parkovacích míst na vlastní náklady.
RM 389 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

2.5 Pronájem části pozemku k podnikání v ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/5 - Flash Příloha: RM 389 - 2/5 - Flash

Část pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 950 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú.
Krčín, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují (areál TS). V souladu s usnesením RM 387 ze dne 15.01.2018 byl ode dne 19.01.2018 do dne 06.02.2018
zveřejněn záměr propachtovat část pozemku za účelem vybudování a užívání oplocené skladovací a manipulační
plochy za min. nájemné, stanovené znalcem na dobu následujících 10 let ve výši 90 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému
záměru byla v daném termínu doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, jiná vyjádření nebo připomínky nebyly podány.
Přílohy č. RM 389 - 2/5.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o pronájmu pozemku na základě předložené nabídky.
Odůvodnění:
OMM předkládá obálku k otevření a smlouvu o nájmu ke schválení. Dle znaleckého posudku je minimální roční cena
nájmu na dobu následujících 10 let stanovena na 90 Kč/m2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM jedinou doručenou obálku s nabídkou nájemného ve výši 90 Kč/m2/rok,
kterou předložila firma KAMAT s.r.o. Ing. P. Neumann byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to
pro možnou podjatost.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 389- 16729/18,
(uložen úkol číslo 22856).
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 950 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Krčín se
zájemcem spol. KAMAT, s. r. o., se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 455 38 701, za účelem
vybudování a užívání oplocené skladovací a manipulační plochy, a to ode dne 01.03.2018 na dobu 10 let za roční nájemné v
nabídnuté výši 90 Kč/m2 a za podmínky získání pravomocného stavebního povolení a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.6 Podvýpůjčka třetí osobě - TENNIS CLUB
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/6 - Flash Příloha: RM 389 - 2/6 - Flash

TENNIS CLUB Nové Město nad Metují (dále „TC“), se sídlem: Nad Sokolovnou 1390, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 445 00556, má ve výpůjčce pozemky o celkové výměře 7584 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (v areálu a okolí
tenisových kurtů) za účelem údržby pozemků, sportovního využití a údržby staveb a hřišť vybudovaných vypůjčitelem.
Vypůjčitel prostřednictvím prezidentky Ing. Remešové požádal o souhlas s podvýpůjčkou třetí osobě za účelem
parkování 2 osobních vozidel na části p. p. č. 861/4 o výměře cca 35 m2, druh pozemku ostatní plocha; třetí osobou je
Ing. O. K. Přílohy č. RM 389 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podvýpůjčkou třetí osobě.
Odůvodnění:
Ing. K. měl zájem výše uvedenou část pozemku odkoupit, ale RM se záměrem ani s vyhrazeným parkováním
nesouhlasila z důvodu výpůjčky TENIS CLUBEM. TC nemá proti parkování námitky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, zda zde souhlasem podvýpůjčky nevznikne problém.
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 389- 16730/18,
(uložen úkol číslo 22857).
RM souhlasí s podvýpůjčkou třetí osobě, a to Ing. O. K., části p. p. č. 861/4 o výměře 35 m2 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. Podmínkou je,
že plocha nebude bez souhlasu města nijak stavebně upravována ani dopravně označena (vyhrazené stání).
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

2.7 Pacht pozemků k zemědělským účelům v k. ú. Vrchoviny a v k. ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/7 - Flash Příloha: RM 389 - 2/7 - Flash

Identifikace:

Na základě usnesení RM 388 předkládá OMM zpracované posouzení nabídek podaných ke zveřejněnému záměru
města propachtovat pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny o celkové výměře 23 909 m2 k zemědělským
účelům. Přílohy č. RM 389 - 2/7.
K rozhodnutí:
Seznámit se s posouzením a rozhodnout o pachtýři.
Odůvodnění:
Nabídku ke zveřejněnému záměru, včetně souhlasu s uvedenými podmínkami, podala spol. AGROPROVODOV, a. s.,
na všechny pozemky (stávající nájemce) a dále p. Jan PAVEL (pouze na 3 vybrané pozemky) - viz příloha. V
současnosti jsou na pozemky o celkové výměře 18 203 m2 (7 pozemků nebo jejich části) uzavřeny 2 smlouvy o nájmu
pozemků ze dne 07.01.2008 a ze dne 29.09.2009, zbývající pozemky jsou užívány bezesmluvně. Pro uzavření
pachtovní smlouvy je třeba stávající smlouvy ukončit dohodou. Zástupce nájemce v tel. hovoru dne 06.02.2018 uvedl,
že spol. přistoupí na ukončení stávajících smluv dohodou dle požadavku města a že uvítají pacht alespoň nějakých
pozemků. Pachtovní smlouvy se zájemci lze uzavřít. Znění smluv bude vycházet ze vzorové smlouvy o zemědělském
pachtu, schválené RM č. 367 dne 13.03.2017, doplněno bude o zveřejněné podmínky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 389- 16731/18,
(uložen úkol číslo 22858).
Na základě předložených nabídek RM schvaluje:
1) Uzavření smlouvy o pachtu pozemků - části pozemku p. p. č. 370/3 o výměře 2 794 m2, druh pozemku orná půda v k. ú.
Vrchoviny; části pozemku p. p. č. 370/4 o výměře 5 447 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Vrchoviny a části pozemku p. p.
č. 370/5 o výměře 360 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Vrchoviny; o celkové výměře 8 601 m2, v majetku města, vedené
na LV 10 001 pro k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, k zemědělskému užívání, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, se zájemcem p. Janem
PAVLEM, sídlem: Nahořany 119, PSČ: 549 07, IČO: 652 20 722, za nabídnuté pachtovné ve výši 0,52 Kč za 1 m2 pozemku
a rok, a to s účinností ode dne 01.03.2018 (v případě ukončení smlouvy s AGROPROVODOV, a. s., dohodou).
2) Uzavření smlouvy o pachtu pozemků - části pozemku p. p. č. 573/4 o výměře 3 065 m2, druh pozemku trvalý travní porost
v k. ú. Nové Město nad Metují; části pozemku p. p. č. 2068/3 o výměře 370 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují; části pozemku p. p. č. 570/7 o výměře 140 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují; v k. ú. Vrchoviny: p. p. č.
278/4 o výměře 1 572 m2, druh pozemku ostatní plocha; části p. p. č. 280/3 o výměře 1 334 m2, druh pozemku ostatní
plocha; pozemku p. p. č. 403 o výměře 3 267 m2, druh pozemku orná půda; části p. p. č. 655 o výměře 880 m2, druh
pozemku orná půda; části p. p. č. 725 o výměře 3 454 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části p. p. č. 726 o výměře 1
226 m2, druh pozemku trvalý travní porost; o celkové výměře 15 308 m2, pozemky v majetku města, vedené na LV 10 001
pro k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, k
zemědělskému užívání, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, se zájemcem spol. AGROPROVODOV, a. s.,
sídlem: Provodov 75, 549 08 Provodov - Šonov, IČO: 481 71 042, s účinností ode dne 01.03.2018, za nabídnuté pachtovné
ve výši 0,23 Kč za 1 m2 a rok s podmínkou ukončení stávajících smluv o nájmu dohodou ke dni 28.02.2018.
RM pověřuje ST podpisem příslušných dohod ve znění přílohy č. RM 389 - 2/7.
RM 389 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

2.8 Prodej zaploceného pozemku v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/8 - Flash Příloha: RM 389 - 2/8 - Flash

Za účelem majetkoprávního narovnání je třeba zveřejnit záměr města prodat zaplocenou část pozemku p. p. č. 743/6,
o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v
ul. Nábřežní. Přílohy č. RM 389 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zveřejnění záměru města prodat.
Odůvodnění:
Pozemek je užíván jako část zaplocené zahrady. Cena uvedená v záměru vychází ze Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města. Na hranici pozemku města p. p. č. 743/6 a pozemku 39/6 ve vlastnictví fyzické
osoby se nachází vzrostlý strom. Posunutí oplocení na hranici pozemků je nereálné. Přístup pro opravy sousední
garáže musí být zachován, jinak nebude vydán souhlas s dělením pozemku geometrickým plánem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 389- 16732/18,
(uložen úkol číslo 22859).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku o výměře cca 20 m2 z pozemku p. p. č. 743/6, o výměře 1871
m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v ul. Nábřežní dle návrhu
na zveřejnění předloženého v příloze č. RM 389 - 2/8.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/9 - Flash Příloha: RM 389 - 2/9 - Flash

1 ks lípy srdčité a 1 ks lípy velkolisté ve spoluvlastnictví města Nové Město nad Metují (pozemek p. č. 105/2 v k. ú.
Krčín) a ČR - Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (pozemek p. č. 745/1 v k. ú. Krčín), které jsou součástí památného
stromořadí "Lipové stromořadí v Krčíně".
K rozhodnutí:
Souhlas spoluvlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a žádosti o výjimku ze zákazů u
památných stromů.
Odůvodnění:
Lípa srdčitá je zcela odumřelý strom, bez projevů fyziologické vitality, v případě lípy velkolisté se jedná o infikované
torzo, dynamicky prosychající - část koruny je zcela odumřelá, přítomny jsou plodnice dřevokazných hub. Kácení
bude po vydání příslušných povolení provedeno ve spolupráci Povodí Labe, s.p., a TS.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 389- 16733/18,
(uložen úkol číslo 22860).
RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy srdčité a 1 ks lípy velkolisté, které jsou součástí památného stromořadí "Lipové
stromořadí v Krčíně", a které rostou na hranici pozemků p. č. 105/2 s p. č. 745/1 v k. ú. Krčín.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

2.10 Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/10 - Flash Příloha: RM 389 - 2/10 - Flash

Dne 22.01.2018 byla městu Nové Město nad Metují doručena žádost o povolení vykácet stromy na pozemku 236/1 v
k. ú. Krčín. Na základě žádosti byla provedena TS a OŽP obhlídka stromů. Bylo doporučeno pokácet 1 ks borovice
černé a 2 ks smrků. TS a OŽP nedoporučují pokácet 1 ks smrku pichlavého (v žádosti označen jako stříbrný), protože
je v dobrém zdravotním stavu, koruna je dobře zavětvená, estetická, typického habitu, u tohoto stromu nebyly
shledány závažné důvody pro povolení jeho kácení. Doporučují však nad rámec žádost pokácet 1 ks smrku ztepilého
na témže pozemku. Koruna stromu prosychá, kořeny stromu vynikají na povrch do značné vzdálenosti od paty stromu
a jsou poškozeny.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokácením navržených stromů viz návrh TS a OŽP.
Odůvodnění:
Viz žádost a vyjádření TS a OŽP v příloze č. RM 389 - 2/10.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 389- 16734/18,
(uložen úkol číslo 22861).
RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice černé a 2 ks smrků na pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Krčín. RM nesouhlasí s
pokácením 1 ks smrku pichlavého (v žádosti označen jako stříbrný), RM ukládá TS provést odstranění větví spodního patra z
důvodu zajištění bezproblémového průchodu po chodníku. RM dále souhlasí s návrhem TS a OŽP pokácet 1 ks smrku
ztepilého na témže pozemku. RM ukládá TS pokácet 4 ks výše uvedené stromy na pozemku p. č. 236/1 v k. ú. Krčín.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 2/11 - Flash Příloha: RM 389 - 2/11 - Flash

TS žádají RM o pokácení 1 ks javoru mléč na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks habru
obecného na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks hlošiny úzkolisté na pozemku p. p. č.
872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1
ks javoru mléč na pozemku města p. p. č. 2064/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks modřínu opadavého na
pozemku města p. p. č. 561/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks švestky na pozemku města p. p. č. 561/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Dle terénního šetření za účasti Mgr. Jany Továrkové, p. Miroslava Trojana a p. Kamila Falty navrhujeme pokácet tyto
stromy, a to z těchto důvodů: prosychající stromy, napadení houbou, hrozící rozpad stromu ve větvení a v případě
modřínu na Malecí rozvolnění skupiny stromů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 389- 16735/18,
(uložen úkol číslo 22862).
RM souhlasí s pokácením1 ks javoru mléč na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks habru
obecného na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks hlošiny úzkolisté na pozemku p. p. č. 872/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks javoru mléč
na pozemku města p. p. č. 2064/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks modřínu opadavého na pozemku města p. p. č. 561/1
v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks švestky na pozemku města p .p. č. 561/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Pokácení bude
provedeno do dne 31.03.2018.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 389 - 12.2.2018

Rozvoj

13:50

OMM

3.1 Žádost o úpravu sjezdů od RD v ul. Československé armády
Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/1 - Flash Příloha: RM 389 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Na město byla dne 24.01.2018 doručena žádost rodiny M. a rodiny Ž. o úpravu sjezdů na komunikaci v ul.
Československé armády. Ke konci roku 2017 došlo v chodníku v této ulici a podél RD uvedených rodin k pokládce nn
do země a k rozkopání chodníku. V rámci uvedení do původního stavu vedoucí TS odsouhlasil zadláždění dlaždicemi
50 x 50 cm. Z těchto dlaždic je chodník v této části ulice, původně byly sjezdy vydlážděny z žulových kostek, ty byly
odvezeny do TS. Odstranění nedodělků a úpravy zeleně má provádějící firma realizovat do dne 30.04.2018. K
přípravě podkladů pro RM bylo provedeno dne 05.02.2018 na místě šetření (ORM +TS), na něj pak jako reakce ještě
přišel dne 06.02.2018 na MěÚ přípis od p. M. (viz příloha č. RM 389 - 3/1).
K rozhodnutí:
Stanovit další postup - tj. jak reagovat na žádosti.
Odůvodnění:
Vyjádření TS a ORM v příloze č. RM 389 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Podrobná diskuse radních nad možnými variantami řešení a nakonec byl odsouhlasen návrh TS a ORM.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16736/18,
(uložen úkol číslo 22863).
RM ukládá TS ponechat těleso chodníku tak, jak je nyní zadlážděné z dlaždic 50 x 50 cm a zajistit doasfaltování pruhu 5 x 1,5
m mezi chodníkem a komunikací.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Zařazení akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP" do rozpočtu 2018
Identifikace:
V rámci schvalování rozpočtu města na rok 2018 byly uvedeny pod čarou náhradní investiční akce, které by se mohly
realizovat v případě, že nedojde k realizaci akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, PD + realizace".
Mezi těmito akcemi je i akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP ZŠ" za 1200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že je
vhodné tuto akci realizovat o hlavních prázdninách, tak v případě realizace je již nezbytné zahájit přípravné práce pro
výběr dodavatele. Dle vyjádření OF má město volné finance, které lze na realizaci této akce využít a nemusí se čekat,
zda dojde či nedojde k realizaci stavebních úprav Zadomí. Proto je předloženo RM schválit a doporučit zařazení této
položky do rozpočtu města 2018, aby mohly být zahájeny činnosti pro výběr dodavatele a aby realizace mohla
proběhnout o hlavních prázdninách. Rozpočtové opatření - zapojení přebytku hospodaření předchozích let je v
kompetenci ZM.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit zařazení akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP" do rozpočtu 2018, doporučit ZM
schválit RO.
Odůvodnění:
Na uvedenou akci je zpracována PD a je vydán souhlas s ohlášením stavby.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o financování akce a o návaznosti na využití přebytku rozpočtu.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16737/18,
(uložen úkol číslo 22864).
RM doporučuje ZM schválit zařazení akce "ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP" do rozpočtu 2018 s nákladem 1.200
tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení rozpočtu § 3113 - akce ZŠ Malecí - WC pro dívky a chlapce v I. NP o
částku 1 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2018 navýšením položky Financování (8115 - změna
stavu prostředků na bankovních účtech).
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 17 z 49

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.3 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/3 - Flash Příloha: RM 389 - 3/3 - Flash

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz
příloha č. RM 389 - 3/3.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 07.02.2018.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse přítomných se týkala dotace na realizaci cyklostezky V. Moravce, bylo vysvětleno, že podpořena nebude jen
část trasy, která povede lesem, přípravy běží dál. Dále byly diskutovány předpokládané termíny realizací některých
plánovaných investičních akcí. Na dotazy reagoval ST, MST a vedoucí ORM.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16738/18,
(uložen úkol číslo 22865).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 07.02.2018, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/3.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města
Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/4 - Flash Příloha: RM 389 - 3/4 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM na vědomí aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města. Informace v dokumentu jsou
předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený dokument.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Proběhla velice obsáhlá diskuse nejen k informacím o dotačních možnostech pro dlouhodobé záměry města, ale
např. i o návaznosti investičních aktivit uvedených v Plánu sociálních služeb, který byl radním předložen v bodě 7/2.
Ing. Maur vyslovil mj. své kritické obavy v tom smyslu, že informace o dotačních možnostech jsou dodány pozdě,
protože nelze tak rychle zpracovat potřebné podklady pro případné žádosti. Především je třeba se věnovat
záležitostem, které vyplývají ze zpracovávaných strategických koncepcí v jednotlivých oblastech - viz např. sociální
oblast. Po delší diskusi pak bylo ujednáno, že Plán sociálních služeb na roky 2018 - 2020 a jeho dopady do oblasti
městských investic, bude ještě zařazen do programu koncepční RM 390. Na záležitosti, které se týkají rekonstrukcí v
DPS v ul. Českých bratří, pak ještě v rámci článku "Správa nemovitostí" reagoval vedoucí OSN p. Horvat - viz bod 4/5.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 389- 16739/18,
(uložen úkol číslo 22866).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Aktuální dotační možnosti pro dlouhodobé záměry města, ve znění
přílohy č. RM 389 - 3/4.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Souhlas s pokácením 3 ks lip na pozemku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/5 - Flash Příloha: RM 389 - 3/5 - Flash

Na městském pozemku p. p. č. 2034/24 se nachází 3 ks lípy srdčité. Na jaře bude zahájena výstavba překládky
plynovodu, kterou budou realizovat stavebníci Kavárny a přilehlých BD na p. p. č. 646/18, 646/19 a 646/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Pro realizaci výstavby je nutné pokácet uvedené 3 lípy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pokácením 3 ks lip srdčitých na pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Pokácení zajistí stavebníci Kavárny a přilehlých BD na p. p. č. 646/18, 646/19 a 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
OŽP souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 389- 16740/18,
(uložen úkol číslo 22867).
RM souhlasí s pokácením 3 ks lip srdčitých na pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.6 VŘ - TDI a BOZP - vestavby učeben v ZŠ Komenského a ZŠ Krčín_2
Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/6 Příloha: RM 389 - 3/6

Identifikace:

ORM opakovaně vypsalo veřejnou zakázku na Zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na
realizaci 2 akcí „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují“ a „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“,
která byla rozdělena na 2 dílčí části. Dne 12.02.2018 se uskuteční jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou akci.
Protokoly z tohoto jednání budou předloženy přímo na jednání RM 389.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním jednotlivých dílčích částí vybranému uchazeči, schválit příkazní smlouvy na jednotlivé dílčí části
a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Výkon TDI a koordinátora BOZP bude hrazen z jednotlivých položek rozpočtu: "ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, výtah, rekonstrukce půdních prostor" nebo "ZŠ Krčín - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor". Na každou dílčí část byly podány 3 nabídky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM aktuálně informovala o nabídkách a doporučení komise pro hodnocení nabídek, protože obálky s
nabídkami se otvíraly až těsně před konáním RM. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 389- 16741/18,
(uložen úkol číslo 22868).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky
zadávané malého rozsahu rozdělené na 2 dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „Výkon TDI a koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ firmě Ing. Aleš Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky , za nabídkovou
cenu 239 096 Kč vč. DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této
veřejné zakázky malého rozsahu firmě na druhém místě: Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, za
nabídkovou cenu 257 730 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvy na výkon TDI a koordinátora BOZP pro tuto dílčí část
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Aleš Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky, ve znění příloh č. RM 389 - 3/6,
a pověřuje ST podpisem těchto příkazních smluv.
Pro dílčí část 2 „Výkon TDI a koordinátora BOZP na akci „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ
Krčín Nové Město nad Metují“ firmě Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, za nabídkovou cenu 210 540 Kč
včetně DPH. V případě nezájmu uchazeče, který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky
malého rozsahu firmě na druhém místě: Ing. Aleš Řada Rasošky 88, 552 21 Rasošky, za nabídkovou cenu 215 138 Kč vč.
DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvy na výkon TDI a koordinátora BOZP pro tuto dílčí část mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, ve znění příloh č. RM 389 - 3/6, a pověřuje ST
podpisem těchto příkazních smluv.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.7 Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy - požadavek OV Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/7 - Flash Příloha: RM 389 - 3/7 - Flash

PVO 260 uložila OMM zpracovat ve spolupráci s TS stanovisko k požadavku OV Spy, provést opravu chodníku v ul.
Vlastimila Moravce, a to v úseku od kapličky po dům č. p. 35. Stávající chodník je s asfaltovým povrchem šíře cca 1,3
m, délka celkem 270 m plocha 351 m2. Dle názoru TS není celková rekonstrukce chodníku nutná. Je možné provést
nástřik kamennou drtí s asfaltovou emulzí za cca 120 tis. Kč (odhad), nebo postupně opravovat nejhorší úseky
asfaltováním v režii TS. Předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci chodníku včetně obrub, výměny
podkladních vrstev a provedení nového povrchu z asfaltu nebo zámkové dlažby dle rozpočtových ukazatelů z
realizovaných staveb činí 880 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Uložit TS opravit nejhorší úseky chodníku v ul. Vl. Moravce ve Spech, a to v části od kapličky po dům č. p. 35,
asfaltováním v režii TS, dle kapacitních možností TS. V samostatném usnesení (viz bod 3/24) uložit OMM zařadit
opravu chodníku v uvedeném úseku, v ul. V. Moravce nástřikem kamennou drtí s asfaltovou emulzí do návrhu
rozpočtu na rok 2019.
Odůvodnění:
V případě kompletní rekonstrukce chodníku je třeba vyměnit obruby, podkladní vrstvy a povrch. Při výměně obrub
dojde k zásahu do konstrukce silnice a nového asfaltového povrchu. Souhlas správce komunikace ŘSD se zásahem
do nově provedeného asfaltového krytu komunikace, by nemusel být udělen. Pro ohlášení stavby je třeba nechat
zpracovat projektovou dokumentaci. V souvislosti s plánovanými uzavírkami v letošním roce, by bylo vhodné
realizovat rekonstrukci nejdříve v roce 2019. Dle názoru TS není kompletní rekonstrukce chodníku nutná. Vyjádření
TS je přílohou bodu. ORM se přiklání k názoru TS, a to provést v letošním roce pouze lokální opravy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse i v návaznosti na bod 3/24. MST informoval o tom, že na webu a FCB je nyní k dispozici mapa s plánem
oprav a uzavírek silnic ve městě, do budoucna by měla vzniknout a být zveřejněna i mapa týkající se chodníků.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 389- 16742/18,
(uložen úkol číslo 22869).
RM ukládá TS opravit nejhorší úseky chodníku v ul. Vl. Moravce ve Spech, a to v části od kapličky po dům č.p. 35,
asfaltováním v režii TS dle jejich kapacitních možností.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/8 - Flash Příloha: RM 389 - 3/8 - Flash

V listopadu 2017 umožnilo ORM na základě povolení projednaných v RM uložení chrániček firmě N_SYS s.r.o. do
výkopu, který pro město prováděla firma STAVIBET s.r.o., a který je součástí investiční akce „Stavební úpravy
chodníku v ulici Boženy Němcové“. S firmou STAVIBET s.r.o. má město uzavřenou smlouvu o dílo, jejíž součástí je i
rozpočet na uložení chrániček pod stavbu chodníkového tělesa. Firma N_SYS s.r.o., která si chráničku do výkopu
přiložila, souhlasila s tím, že se budou na nákladech s tím spojených podílet, a že na uložení chráničky vypracují
projektovou dokumentaci. K tomu, aby mohla být tato projektová dokumentace schválena, je zapotřebí, aby uzavřela
firma N_SYS s.r.o. s městem smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou N_SYS s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, ze které mimo jiné plyne finanční plnění ve
prospěch města. Mezi město a firmy Goldware s.r.o. a N_SYS s.r.o., které využily možnosti přiložit své chráničky, byly
rozděleny náklady na jejich uložení. Po obou firmách bude město požadovat uhradit částku 43.560 Kč včetně DPH.
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou Goldware s.r.o. byla předložena v předešlé RM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Zazněly dotazy radních na časovou souslednost uzavírání smlouvy a skutečného provedení prací. Radní se zajímali i
o to, jak to je s odpovědností pro případy, kdy by v budoucnu s kabely v zemi vznikl nějaký problém. Na veškeré
dotazy odpověděla vedoucí ORM, Ing. Vojnarová. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 389- 16743/18,
(uložen úkol číslo 22870).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO:
25254405, ve znění příloh č. RM 389 – 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Schvaluje.
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3.9 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. 28. října
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/9 - Flash Příloha: RM 389 - 3/9 - Flash

V listopadu 2017 umožnilo ORM na základě povolení projednaných v RM uložení chrániček firmě N_SYS s.r.o. do
výkopu, který pro město prováděla firma STAVIBET s.r.o., a který je součástí investiční akce „Stavební úpravy
komunikace chodníků v části ulice 28. října“. S touto firmou má město uzavřenou smlouvu o dílo, jejíž součástí je i
rozpočet na uložení chrániček pod stavbu chodníkového tělesa. Firmy, která si chráničky do výkopu přiložila,
souhlasila s tím, že se budou na nákladech s tím spojených podílet, a že na uložení chrániček vypracují projektovou
dokumentaci. K tomu, aby mohla být tato projektová dokumentace schválena, potřebuje firma N_SYS s.r.o. s městem
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou N_SYS s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, ze které mimo jiné plyne finanční plnění ve
prospěch města. Mezi město a firmu N_SYS s.r.o., která využila možnosti přiložit své chráničky, byly rozděleny
náklady na jejich uložení. Po firmě bude město požadovat uhradit částku 38.005 Kč včetně DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/8. Jeden radní (Ing. Neumann) nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 389- 16744/18,
(uložen úkol číslo 22871).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO:
25254405, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/9 a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/10 - Flash Příloha: RM 389 - 3/10 - Flash

Rada města usnesením č. RM 370-15906/17 dne 24.04.2017 schválila firmě Goldware s.r.o. možnost uložení
chrániček pro optické kabely během stavebních úprav chodníků mimo jiné i do chodníku v ul. T. G. Masaryka. Firma
nyní předložila ORM projektovou dokumentaci, která byla podmínkou v již zmíněném usnesení. K tomu, aby mohla být
stavba schválena na příslušném stavebním úřadě a město umožnilo přiložit chráničku do svého výkopu, je zapotřebí
uzavřít mezi firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052 a městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 smlouvu o právu
provést stavbu inženýrské sítě. Vzhledem k potřebě umístit na dlouhé trase po min. 3 komorách pro město i firmu
Goldware s.r.o. (celkem 6 komor), navrhujeme uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o výprose, tzn.
komory by vlastnila a osadila firma Goldware s.r.o. a městu by je přenechala bezplatně do spoluužívání.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou Goldware s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem, schválit
smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o výprose s firmou Goldware s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, neboť firmě Goldware s.r.o. již bylo
umožněno přiložit chráničky do výkopu města, k čemuž by si město mělo dát své podmínky a mimo jiné i požadavek
finančního plnění ve prospěch města. Mezi město a firmu Goldware s.r.o. by měly být rozděleny náklady na uložení
chrániček. Po firmě bude město požadovat uhradit částku ve výši 97.899 Kč včetně DPH. Dále doporučujeme uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí i uzavření smlouvy o výprose, která umožní městu bezplatně užívat komory ve vlastnictví
firmy Goldware s.r.o.. Používání společných šachet je pro město levnější variantou a zároveň bude jistě vzhlednější,
když budou na trase pouze 3 komory místo potřebných 6.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/8. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 389- 16745/18,
(uložen úkol číslo 22872).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a zároveň schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření
smlouvy o výprose mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č.
RM 389 - 3/10 a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 389 Schvaluje.
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3.11 Smlouva o smlouvě budoucí o VB a smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. T. G.
Masaryka - Nerudova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/11 - Flash Příloha: RM 389 - 3/11 - Flash

ORM obdrželo žádost firmy Goldware s.r.o. o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě podle
projektové dokumentace „Zemní vedení optického kabelu Nové Město nad Metují“. Projektovou dokumentaci
vypracoval Atelier Dědek s.r.o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, který navrhl umístit optickou síť firmy Goldware
s.r.o. mezi sdělovací vedení Cetin a vedení ve správě města. ORM ve spolupráci s OMP navrhuje pro tento účel
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu s firmou Goldware
s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM a OMP doporučuje schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu ve znění přílohy č. RM 389 - 3/11.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/8. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 389- 16746/18,
(uložen úkol číslo 22873).
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware
s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 389 - 3/11 a pověřuje ST
jejich podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Souhlas k uložení elektrické přípojky nn do země, Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/12 - Flash Příloha: RM 389 - 3/12 - Flash

Firma GGP s.r.o. podala žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci a udělení souhlasu k realizaci stavby „Spy,
přípojka kNN pro p. p. č. 555/8, Zmátlová IP-12-2009559“. Jedná se o uložení elektrické přípojky v délce 5 m do
pozemku p. č. 555/9 ve vlastnictví města, k. ú. Spy, vedený jako trvalý travní porost. Podmínky města jsou zahrnuty ve
smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, kterou v této
RM předložilo OMP v příloze č. RM 389 - 2/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uložením elektrické přípojky nn do země v p. p. č. 555/9, k. ú. Spy.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Vzhledem k tomu, že pí Z. nemá žádnou jinou možnost připojit se k odběru elektrické elektřiny,
doporučujeme udělit souhlas.
Stanovisko OMP: Nemáme námitky. Pozemek p. p. č. 555/8 byl prodán pro záměr výstavby RD s tím, že podstatná
část pozemku p. p. č. 555/9 bude zachována pro skládkování dřevní hmoty z městských lesů, např. po těžbě na
Husím krku. Navrhované uložení el. kabelu není v rozporu se zájmem města.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 389- 16747/18,
(uložen úkol číslo 22874).
RM souhlasí s uložením elektrické přípojky nn do země v p. p. č. 555/9, k. ú. Spy podle předložené projektové dokumentace
„Spy, přípojka kNN pro p. p. č. 555/8, Z. IP-12-2009559“.
RM 389 Souhlasí.
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3.13 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018 příspěvky z rozpočtu města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/13 - Flash Příloha: RM 389 - 3/13 - Flash

V listopadu 2017 předložilo město v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2018 (dále jen Program regenerace MPR a MPZ) na Ministerstvo kultury ČR (dále jen MK
ČR) Anketní dotazník. Na základě předloženého dotazníku a po jednání Ústřední komise MK ČR obdrželo město
koncem ledna Rozpis státní finanční podpory v programu pro rok 2018, kde byla městu stanovena kvóta 200 tis. Kč.
Jedním ze tří povinných podílů na financování akce obnovy je v tomto programu kromě prostředků vlastníka a
příspěvku z MK ČR také příspěvek města v min. výši 10 % (v NMNM je od roku 2016 schváleno 15 %). V roce 2018
jsou navrhovány následující příspěvky z rozpočtu města na obnovu kulturních památek: 1) zámek Nové Město nad
Metují - obnova komínových těles na č.p. 1202 a obnova zadláždění zámeckého průjezdu v č.p. 1201, žadatel Joseph
Michael Barton Dobenin, ve výši 25.657 Kč 2) měšťanský dům, č.p. 1235 - obnova oken včetně rámu, doplnění
šambrán okolo oken, obnova balkonových dveří, odstranění oplechování podlahy balkonu, obnova dřevěné podlahy
balkonu, žadatel Ing. Dagmar Tkadlecová, ve výši 39.160 Kč. V rozpočtu města pro rok 2018 jsou schváleny
příspěvky ve výši 150 tis. Kč. Návrh na rozdělení kvóty pro rok 2018 včetně vyčíslení nákladů jednotlivých akcí obnovy
je uvedeno v příloze č. RM 389 - 3/13. Po obdržení Rozhodnutí o účelové dotaci z Ministerstva kultury ČR bude s
jednotlivými žadateli uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 120 - 757617.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit povinný příspěvek z rozpočtu města pro jednotlivé vlastníky kulturních památek pro rok 2018 a
zároveň doporučit ZM vyhradit si pravomoc RM rozhodovat v případě Programu regenerace MPR a MPZ o
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50.000 Kč.
Odůvodnění:
Vyhrazení pravomoci pro ZM je důvodem požadavku MK ČR, kdy povinnou přílohou k žádosti (souhrnného přehledu)
je usnesení ZM o přiznání finančního podílu města.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 389- 16748/18,
(uložen úkol číslo 22875).
RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, si vyhradit
pravomoc RM rozhodovat v případě Programu regenerace MPR a MPZ o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí do 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace. RM doporučuje ZM schválit povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace MPR a MPZ v
roce 2018 na obnovu kulturních památek soukromých vlastníků: 1) zámek Nové Město nad Metují - obnova komínových těles
na č.p. 1202 a obnova zadláždění zámeckého průjezdu v č.p. 1201, žadatel Joseph Michael Barton Dobenin, ve výši 25.657
Kč, 2) měšťanský dům, č.p. 1235 - obnova oken včetně rámu, doplnění šambrán okolo oken, obnova balkonových dveří,
odstranění oplechování podlahy balkonu, obnova dřevěné podlahy balkonu, žadatel Ing. Dagmar Tkadlecová, ve výši 39.160
Kč. RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 120 - 7576-17 s
jednotlivými vlastníky (žadateli) po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z MK ČR a pověřit ST podpisem těchto
smluv. RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty pro rok 2018 dle přílohy č. RM - 3/13.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.14 Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace
Identifikace:
ZM 120 svým usnesením schválilo zapojení města Nové Město nad Metují, jako partnera, do přeshraničního projektu
s názvem "Hudební duch pohraničí", na který předložil vedoucí partner Duszniki Zdrój na konci září 2017 žádost o
dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Součástí projektu v Novém Městě nad Metují byla
rekonstrukce jižní a západní části ulice Na Zadomí. V rámci hodnocení přijatelnosti obdržel v lednu vedoucí partner
výzvu k doplnění žádosti za obě města. Vedoucí partner nenapravil nesoulad v projektové žádosti a rozpočtu projektu
na základě výzvy k doplnění, což bylo CRR vyhodnoceno jako nesplnění kritérií přijatelnosti, o čemž bylo město dne
02.02.2018 informováno prostřednictvím systému MS2014+. V oznámení bylo dále uvedeno, že výdaje spojené s
rekonstrukcí komunikace Na Zadomí by byly považovány jako nezpůsobilé, a to z důvodu vjezdu motorových vozidel
(v podmínkách programu ale zákaz vjezdu vozidel uveden nebyl). Z výše uvedeného vyplývá, že dotace na tento
investiční záměr města nebude získána.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou informaci a postoupit ji do ZM.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotazy Ing. Prouzy týkající se nedostatků na polské straně a případného dalšího postupu při realizaci záměru rekonstrukci komunikace Zadomí, odpověděl MST a vysvětlil, že hlavní část projektu, rekonstrukce komunikace
Zadomí, by nakonec nebyl uznatelný náklad, i kdyby bylo vše z polské strany splněno. Na provedení rekonstrukce
jsou v rozpočtu města na rok 2018 schváleny finanční prostředky v potřebné výši.
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 389- 16749/18,
(uložen úkol číslo 22876).
RM bere na vědomí předloženou informaci o nesplnění kritérií přijatelnosti u žádosti o dotaci na projekt "Hudební duch
pohraničí" a ukládá OMM informovat o této skutečnosti ZM.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - žádost o dotaci
Identifikace:
ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ Malecí. Žádost bude podána do připravované 8.výzvy MAS POHODA-IROP - Infrastruktura základních škol II.
Výzva by měla být vypsána v březnu 2018, výše dotace 90 % způsobilých výdajů. Projektový záměr města obsahuje
stavební úpravy, vybavení nábytkem a pomůckami 3 odborných učeben ZŠ Malecí (učebna chemie a fyziky, učebna
přírodopisu, učebna polytechnické výuky). Součástí projektu bude i zajištění bezbariérovosti a úprava zeleně v okolí
budovy. Nyní se zpracovává PD vč. rozpočtu, hrubý odhad nákladů je ve výši 1.500.000 Kč. Výdaje na projektovou
přípravu jsou součástí rozpočtu města, realizace projektu bude financována z bankovního úvěru.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 389- 16750/18,
(uložen úkol číslo 22877).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí do připravované
8.výzvy MAS POHODA-IROP - Infrastruktura základních škol II.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.16 Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - zamítnutí dotace
Identifikace:
ZM 120 schválilo podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Autobusový
terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova". Žádost o dotaci byla podána v září loňského roku. V lednu obdrželo
město výzvu k doplnění žádosti a doplnění povinných příloh (územní rozhodnutí s nabytím právní moci, žádost o
stavební povolení). Uvedené přílohy nebylo možné doplnit a z tohoto důvodu žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a
formálních náležitostí, o čemž bylo město dne 06.02.2018 informováno prostřednictvím systému MS2014+. Do 15
kalendářních dnů je možné podat žádost o přezkum, což by bylo v našem případě neopodstatněné. Po uplynutí lhůty
pro podání žádosti o přezkum, bude řídícím orgánem vydáno Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou informaci a postoupit ji do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

Dotaz Ing. Prouzy k termínům, které určovaly možnost podat úspěšně žádost, především pak termíny odvolacího
řízení. TAJ - informoval o lhůtách, které má k rozhodnutí o odvolání příslušný odbor KÚ. Doplnil MST informacemi o
průběhu procesu, kdy fakticky odvolání p. Macha způsobilo, že město přišlo o možnost splnit všechny podmínky,
nezbytné k úspěšnému podání o dotaci na realizaci autobusového terminálu u Rychty. Po diskusi bylo ujednáno, že
OMM prověří neprodleně to, proč dosud KÚ v odvolání nerozhodl a kdy se dá jeho rozhodnutí předpokládat. Dále
radní požádali o informaci, zda a v jakých termínech by přicházela v úvahu etapová realizace úprav v ul. Nerudova
(parkování atd.). Tyto úkoly byly uloženy v samostatných bodech č. RM 389 - 3/26 a 3/27.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 389- 16751/18,
(uložen úkol číslo 22878).
RM bere na vědomí předloženou informaci, že žádost o dotaci na projekt "Autobusový terminál Rychta a parkování v ul.
Nerudova" nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a ukládá OMM postoupit tuto informaci do ZM.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1306-1308
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/17 - Flash Příloha: RM 389 - 3/17 - Flash

Dne 02.02.2018 byla e-mailem zaslána žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují Nad Stadionem 1306-1308,
zastoupené správcem P. J., o prodloužení veřejného osvětlení v ulici Školní, dále o upravení živého plotu za domem
1306-1308 a přeložení chodníku před domem 1306-1308. Podrobnosti viz příloha RM 389 - 3/17 - žádost samosprávy
a vyjádření TS. Dvě části žádosti jsou řešeny v tomto bodě a třetí část, týkající se chodníku, je řešena v samostatném
bodě 3/25.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o třech částech žádosti.
Odůvodnění:
Vyjádření TS viz příloha č. RM 389 - 3/17.
Vysvětlení: Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Připomínka Ing. Neumanna - doporučuje jednat i o doplnění jednoho sloupu VO. TAJ upozornil, že pro umístění
sloupu bude třeba jednat s vlastníky pozemku, město v potřebném místě pozemek nevlastní. Bylo sjednáno, že
jednání o sloupu VO bude připojeno do usnesení v bodě 3/25.
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 389- 16752/18,
(uložen úkol číslo 22879).
RM projednala žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1306-1308, zastoupené p. P. J. s tím, že
ukládá TS zajistit v rámci jarních úprav zeleně provedení požadovaného řezu - úpravy živého plotu z pámelníku za domy v ul.
Nad Stadionem, nad ul. Školní. K požadavku na prodloužení veřejného osvětlení (VO) RM konstatuje, že bylo prozatím
zajištěno rozsvícení světla před budovou učiliště a dále bude o případné realizaci jednoho sloupu VO jednáno - viz usnesení
k bodu č. RM 389 - 3/25.
RM 389 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.18 Přehled o realizaci některých investic z roku 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/18 - Flash Příloha: RM 389 - 3/18 - Flash

RM 388 uložila OMM zpracovat informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a chodníků v
majetku města byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a dále které nejsou dosud dokončeny, tzn.
že přešly do roku 2018 a do kdy jsou termíny jejich realizace prodlouženy.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a chodníků v majetku města byly
dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a které přešly svou realizací do roku 2018 a do kdy mají
termíny realizace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur - poděkoval za vypracování přehledu a dotázal se na důvody, proč se tolik investic z loňského roku
nestihlo? OMM - předpokládané termíny nebyly z různých objektivních důvodů dodrženy. Další dotazy směřovaly k
přebírání realizovaných investic s nedodělky a závadami. Vedoucí ORM informovala o tom jak je v těchto
záležitostech postupováno. Ing. Maur upozornil na stále nevyřešené vzdutí krajské komunikace před vjezdem do
bývalých kasáren. OMM prověří u Správy silnic, jak a kdy to má být řešeno - viz doplnění usnesení v tomto bodě. Dále
Ing. Maur požádal o prověření problému nedodělaného chodníku na rohu u křižovatky ulic Československé armády a
Johnova, kde to vypadá provizorně, ale je to tam již poměrně dlouho, část je vyasfaltovaná, část ne, je tam propad.
Rovněž se problematicky jeví oba chodníky v části ul. Johnova právě od křižovatky směrem k samoobsluze na
Františku. ST, MST, OMM, ORM a TS se pojedou na místo podívat a dají zpětné informace do RM - viz úkol v bodě č.
RM 389 - 3/28.
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 389- 16753/18,
(uložen úkol číslo 22880).
RM bere na vědomí informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a chodníků v majetku města byly
dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a které přešly svou realizací do roku 2018 a do kdy mají termíny
realizace, viz znění přílohy č. RM 389 - 3/18. RM ukládá OMM prověřit u Správy silnic KHK vzdutí krajské komunikace před
vjezdem do bývalých kasáren, tj. kdy a jak bude problém vyřešen.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Žádost o souhlas s připojením nového RD k místní komunikaci v ul. Vrchovinská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/19 - Flash Příloha: RM 389 - 3/19 - Flash

Na město byla dne 05.02.2018 předložena pí V. Ď. žádost (viz příloha č. RM 389 - 3/19) o souhlas s připojením
plánované novostavby RD v ul. Vrchovinská k místní komunikaci. Současně byla podána žádost o vyjádření ke
komplexní PD tohoto RD.
K rozhodnutí:
Souhlasit s připojením plánované novostavby RD na p. p. č. 691/2, 691/4 a 691/8 v k. ú. Nové Město nad Metují k
místní komunikace v ul. Vrchovinská dle přiložené situace v příloze č. RM 389 - 3/19.
Odůvodnění:
Souhlas RM s připojením plánované novostavby RD na p. p. č. 691/2, 691/4 a 691/8 v k. ú. Nové Město nad Metují k
místní komunikaci v ul. Vrchovinská se stane přílohou vyjádření, které zpracuje ORM ve spolupráci s městským
architektem k předložené PD celého RD. Odborné útvary s připojením k místní komunikaci souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 389- 16754/18,
(uložen úkol číslo 22881).
RM souhlasí s připojením plánované novostavby RD na p. p. č. 691/2, 691/4 a 691/8 v k. ú. Nové Město nad Metují k místní
komunikace v ul. Vrchovinská dle přiložené situace v příloze č. RM 389 - 3/19.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.20 Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Chlístovská ve Spech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/20 - Flash Příloha: RM 389 - 3/20 - Flash

Město obdrželo žádost o souhlas vlastníka p. p. č. 628 v k. ú. Spy, která je ve vlastnictví města, se zřízením nového
sjezdu k rodinnému domu na p. p. č. 398/6 v k. ú. Spy. Sjezd bude realizován přes pozemek č. 398/3 v k. ú. Spy, který
je majetkem jiného vlastníka. Vlastník tohoto pozemku dal souhlas s vybudováním sjezdu k rodinnému domu
žadatelky. Ke zřízení sjezdu se předkládá Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti,
která je v tomto případě zpoplatněna poplatkem 1.500 Kč, a která by měla být s žadatelkou uzavřena.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním sjezdu, schválit Smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti, pověřit ST
podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Odborné útvary nemají námitky k vybudování nového sjezdu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 389- 16755/18,
(uložen úkol číslo 22882).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 398/3 v k. ú. Spy z důvodu připojení p. p. č. 398/6 v k. ú. Spy, na
kterém je vybudována novostavba rodinného domu. RM schvaluje Smlouvu u právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a p. Z. P., ve znění přílohy č. RM 389 - 3/20, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojek vodovodu a kanalizace k novostavbě RD v ul. Na
Rybníku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/21 - Flash Příloha: RM 389 - 3/21 - Flash

Město obdrželo žádost manželů Š. a V. K., které zastupuje Ing. K. P., o souhlas vlastníka p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín,
která je ve vlastnictví města, se zřízením nového sjezdu a uložení přípojek vodovodu v délce cca 16 m a kanalizace v
délce cca 36 m k budoucí novostavbě rodinného domu na p. p. č. 642/17 v k. ú. Krčín. Ke zřízení sjezdu se předkládá
Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je v tomto případě zpoplatněna
poplatkem 1.500 Kč, a která by měla být s žadateli uzavřena. K uložení přípojek vodovodu a kanalizace bude
odesláno samostatné vyjádření.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním sjezdu, schválit Smlouvu o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti, souhlasit s
uložením přípojek kanalizace a vodovodu pro budoucí novostavbu rodinného domu manželů K. do pozemku p. p. č.
645/78 v k. ú. Krčín, který je ve vlastnictví města. Souhlasit s vydáním vyjádření pro uložení přípojek. Pověřit ST
podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vyjádření dotčených odborů a oddělení jsou uvedena v příloze č. RM 389 3/21.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 389- 16756/18,
(uložen úkol číslo 22883).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín z důvodu připojení p. p. č. 642/17 v k. ú. Krčín k
budoucí novostavbě RD manželů K. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti
uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a pí Š. K. a p. V. K., ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce cca 16 m do chodníku a kanalizace v délce 36 m do
komunikace. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení ve znění přílohy č. RM
389 - 3/21.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

3.22 Místo pro přecházení u čerpací stanice v ul. T. G. Masaryka - podání žádosti o dotaci do grantového
programu Škoda Auto
Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/22 - Flash Příloha: RM 389 - 3/22 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt Místo pro přecházení u čerpací
stanice v ul. T. G. Masaryka. Žádost bude podána do grantového programu Škoda Auto, Program Dopravní
bezpečnost v obcích. Výzva byla vyhlášena dne 05.02.2018 a bude ukončena dne 15.04.2018. Město má na tuto akci
(místo pro přecházení a navazující chodník směr Kaštánky) zpracovanou PD, je vydáno stavební povolení. Místo pro
přecházení tvoří logický celek s navazující částí chodníku (v PD označeno jako úsek 1). Pro potřeby žádosti bude
nutné upravit rozpočet, tzn. vyjmout položky týkající se úseku 1 z celkového rozpočtu akce. Hrubý odhad nákladů
realizace úseku 1 je cca 350 tis. Kč. Maximální výše dotace je 120.000 Kč. V případě vybrání projektu k financování z
grantového programu, bude předloženo ZM k odsouhlasení, zařazení této nové položky „Místo pro přecházení u
čerpací stanice v ul. TGM“ do rozpočtu 2018 vč. potřebného RO.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 389- 16757/18,
(uložen úkol číslo 22884).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Místo pro přecházení u čerpací stanice v ul. T. G. Masaryka do
grantového programu Škoda Auto, Program Dopravní bezpečnost v obcích.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.23 Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují - dodatek č. 4
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 3/23 - Flash Příloha: RM 389 - 3/23 - Flash

V roce 2017 probíhalo dokončení Změny č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují, kterou zpracovává Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Nad Šárkou 26, 160 00 Praha 6. Dle SoD ve znění dodatků 13 mělo být dílo dokončeno a předáno nejpozději ke dni 31.01.2016. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení
projednání a dále k jednání o podaných námitkách a odsouhlasení díla v ZM ke konci roku 2017, tak bude dílo
odevzdáno nejpozději do dne 15.02.2018. Dále byly na projektu vyčísleny práce nad rámec sjednaných prací dle
původní smlouvy o dílo. Jedná se o zapracování změn v souvislosti s podanými námitkami a následným projednáním
se zástupci NPÚ. Tyto práce jsou ve výši 5.000 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak změní na částku 150.300 Kč
bez DPH, tj. s DPH 181.863 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad
Šárkou 26, 160 00 Praha 6 na akci Změna č.1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují. Schválit rozpočtové opatření: realizaci akce Aktualizace Regulačního plánu MPR (§ 3322) v částce 30 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 6409 - Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odůvodnění:
ORM: Dle smlouvy o dílo byla již uhrazena celkem částka ve výši 152.218 Kč vč. DPH. Nyní je nutné doplatit částku
29.645 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že se původně uvažovalo o dokončení díla do konce roku 2017, tak nebyla
potřebná částka zahrnuta do rozpočtu na rok 2018. Z tohoto důvodu předkládáme návrh rozpočtového opatření
realizaci akce Aktualizace Regulačního plánu MPR (§ 3322) v částce 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
částky z § 6409 - Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje. V roce 2017 nebyly z této položky čerpány žádné
finanční prostředky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 389- 16758/18,
(uložen úkol číslo 22885).
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci Změna č.1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují, kterým se mění cena díla na částku 150.300 Kč bez DPH, tj. 181.863 Kč včetně DPH a dále termín
dokončení díla do 15.02.2018, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem,
Nad Šárkou 26, 160 00 Praha 6. RM pověřuje ST podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. RM schvaluje rozpočtové
opatření - realizaci akce Aktualizace Regulačního plánu MPR (§ 3322) v částce 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
částky z § 6409 - Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 389 Schvaluje.
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3.24 Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy
Identifikace:
Viz bod 3/7.
K rozhodnutí:
Viz bod 3/7.
Odůvodnění:
Viz bod 3/7.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 389- 16759/18,
(uložen úkol číslo 22886).
RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 opravu chodníku v části ul. Vl. Moravce, nástřikem kamennou drtí s
asfaltovou emulzí.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.25 Žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem, č. p. 1306-1308 - oprava chodníku +
doplnění VO v ul. Školní
Identifikace:
Viz 3/17 a přílohy k tomuto bodu.
K rozhodnutí:
Zaujmout stanovisko a případně zadat úkol týkající se požadované opravy chodníku před č. p. 1306-1308 v ul. Nad
Stadionem.
Odůvodnění:
Viz 3/17.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Viz 3/17.

K čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 389- 16760/18,
(uložen úkol číslo 22887).
RM ukládá TS svolat ve spolupráci se ST schůzku na místě se zástupcem žadatele, p. P. J., tj. u domu č. p. 1306-1308, a to
za účelem posouzení možností řešení požadovaných oprav chodníku a dále řešení doplnění stávajícího VO o jeden sloup v
ul. Školní.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.26 Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - odvolací řízení k vydání územního
rozhodnutí
Identifikace:
Viz diskuse k bodu 3/16, ve které bylo ujednáno, že OMM prověří neprodleně to, proč dosud KÚ v odvolání nerozhodl
a kdy se dá jeho rozhodnutí předpokládat.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 3. 26 USNESENÍ č. RM 389- 16761/18,
(uložen úkol číslo 22888).
RM ukládá OMM prověřit neprodleně to, proč dosud KÚ nerozhodl v odvolání k vydání územního rozhodnutí k akci
Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova a dále zjistit, kdy se dá rozhodnutí KÚ předpokládat. Informaci zaslal
radním e-mailem.
RM 389 Ukládá.
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3.27 Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - realizace investice v etapách
Identifikace:
Viz diskuse k bodu 3/16, ve které radní požádali o informaci, zda a v jakých termínech by přicházela v úvahu etapová
realizace úprav v ul. Nerudova (parkování atd.).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města
K čl. 3. 27 USNESENÍ č. RM 389- 16762/18,
(uložen úkol číslo 22889).
RM ukládá OMM předložit RM informaci o možné etapové realizace parkování v ul. Nerudova, a to i bez předpokládané
dotace.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.28 Stav chodníků na křižovatce ulic Československé armády a Johnova - viz bod 3/18
Identifikace:
Viz bod 3/18 - Ing. Maur požádal o prověření problému nedodělaného chodníku na rohu u křižovatky ulic
Československé armády a Johnova, kde to vypadá provizorně, ale je to tam již poměrně dlouho, část je
vyasfaltovaná, část ne, je tam propad. Rovněž se problematicky jeví oba chodníky v části ul. Johnova s ulicí od
křižovatky s ul. Československé armády směrem k samoobsluze na Františku. ST, MST, OMM, ORM a TS se pojedou
na místo podívat a dají zpětné informace do RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Viz 3/18.

K čl. 3. 28 USNESENÍ č. RM 389- 16763/18,
(uložen úkol číslo 22890).
RM ukládá OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, MST, OMM, ORM a TS k prověření problematice nedodělaného
chodníku na rohu u křižovatky ulic Československé armády a Johnova směr ke Střední průmyslové škole a dále k posouzení
stavu obou chodníků v části ulice Johnova, od křižovatky s ulicí Československé armády směrem k samoobsluze na
Františku. OMM pak předloží do RM informace o možném řešení.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.29 Podnět radního - asfalt a kanálové vpusti v ul. K Sirkárně
Identifikace:
Ing. Prouza přímo na jednání RM upozornil na nový asfaltový povrch v části ul. K Sirkárně - zdá se mu nedokončený a
veškeré kanálové vpusti ční cca 7 cm nad povrch asfaltu, což znamená, že při deštích nemůže vůbec voda do vpustí
zatéct.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí ORM přislíbila stav prověřit - investice již byla ukončena. Ing. Prouza dále uvedl, že je škoda, že se asfalt
nedodělal až k mostu. Dále diskuse o tom, že upravené povrchy bohužel způsobují zrychlení dopravy a tím dochází v
takovýchto lokalitách k ohrožování bezpečnosti především pěších osob. ST informoval o tom, že na výroční schůzi
horolezců (HOVRCH) byl vznesen obdobný požadavek + ještě možnost vybudovat u mostu parkovací plochy. Zůstává
k úvaze, zda v případě volných finančních zdrojů by se asfalt k mostu nemohl dotáhnout např. v roce 2019.
K čl. 3. 29 USNESENÍ č. RM 389- 16764/18,
(uložen úkol číslo 22891).
RM ukládá OMM (ORM) prověřit stav dokončené asfaltové komunikace v části ulice Pod Sirkárnou, a to vč. stavu zvýšených
kanálových vpustí a informaci zaslat radním e-mailem.
RM 389 Ukládá.
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3.30 Podnět radního - hlučnost průjezdů vozidel na Sepském mostě
Identifikace:
Ing. Prouza přímo na jednání RM opakovaně upozornil na otřesy a hlučnost průjezdů vozidel na rekonstruovaném
Sepském mostě.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - tento problém je způsobován umístěním kovového odtokového "u-profilu", který je fakticky trvale ucpaný,
neplní svou funkci a při jeho přejíždění spočívá problém nejen ve velkém hluku, ale především zde dochází k otřesům
přenášeným i na sousední nemovitosti. Bylo přislíbeno, že OMM (ORM) tuto záležitost prověří na ŘSD.
K čl. 3. 30 USNESENÍ č. RM 389- 16765/18,
(uložen úkol číslo 22892).
RM ukládá OMM (ORM) zpracovat informaci o tom, jak byl tento problém s ŘSD již jednou řešen a dále prověřit na ŘSD
problematiku hluku a otřesů způsobených přejížděním vozidel přes kovový odtokový "u-profil" na Sepském mostě. Dle
vyjádření vlastníků sousedních RD je odtokový profil trvale ucpaný, neplní svou funkci a při jeho přejíždění pak spočívá
problém nejen ve velkém hluku, ale především zde dochází k otřesům přenášeným i na jejich nemovitosti sousedící s
mostem. O výsledku informovat radní mailem.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.31 Podnět radního - špatný stav komunikace I/14 u výjezdů z Husova náměstí
Identifikace:
Ing. Maur - připomínka ke špatnému stavu komunikace u výjezdu z Husova náměstí (u ZUŠ).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Maur - je to tam velmi propadlé a zdá se mu, že se to tam nyní zhoršuje. Ing. Prouza - navrhuje, aby se to určitě
brzy nafotilo, protože až se bude dělat rekonstrukce Spy - Krčín a zvýší se průjezdnost přes Husovo náměstí, tak by
se mohlo ŘSD vymlouvat, že to bylo vlivem vyššího průjezdu vozidel přes Husovo náměstí. Vedoucí OMM přislíbil
zajištění aktuální fotodokumentace. Ing. Prouza dále upozornil, že se v době zmiňované rekonstrukce zde zvýší nejen
průjezdnost osobních aut, ale také autobusů, což bude mít další negativní vliv na celá průtah I/14 historickým centrem
města. Další informace Ing. Prouzy se týkala i stavu dlážděné komunikace, která vede od náměstí k zrcadlu (ul.
Českých bratří) - i zde je stav čím dál horší. S tím bohužel souvisí i stav zdi pod chodníkem směrem k řece, dochází
tam k vyboulení kamenné zdi, což je rovněž způsobeno dopravou a otřesy, které jsou umocňovány špatným stavem
povrchu komunikace. MST upozornil, že zde je mj. problém ten, že na zdi stojí městský chodník, takže město je
zřejmě i vlastníkem zdi.
K čl. 3. 31 USNESENÍ č. RM 389- 16766/18,
(uložen úkol číslo 22893).
RM ukládá OMM zajistit fotodokumentaci stávajícího špatného stavu povrchu komunikace silnice I/14 v úseku Husova
náměstí a dále v ul. Českých bratří od Husova náměstí po křižovatku s ul. Pod Hradbami.
RM 389 Ukládá.
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3.32 Opakovaný podnět radního - voda vytékající ze sousedního soukromého pozemku na městský
chodník v ul. Nádražní
Identifikace:
Ing. Neumann opakovaně poukázal na problém s vodou vytékající ze sousedního soukromého pozemku na městský
chodník v ul. Nádražní.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Petr Neumann radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Neumann informoval, že i přes to, že bylo do prohlubně, kam na soukromém pozemku stéká při deštích voda,
instalováno vlastníkem pozemku kalové čerpadlo, tak to ne vždy pomáhá a při větších deštích pak dochází ke
značnému zaplavování chodníku vodou. ST - pokud ta situace nastane, tak je třeba o tom neprodleně informovat,
vyjede se na místo, pořídí se dokumentace a problém bude řešen s vlastníkem pozemku, který sousedí s městským
chodníkem.
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Čl 4

RM 389 - 12.2.2018

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Dodatky ke Kupním smlouvě na teplo pro č. p. 44 - 47
Identifikace:

(Int.: OSN/663) Zdroj. dokum.: RM 389 - 4/1 - Flash Příloha: RM 389 - 4/1 - Flash

Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 44 - 47. Dodatek řeší kupní
cenu za Gj pro rok 2018 a rozpis záloh pro r. 2018.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek.
Odůvodnění:
Jedná se o krok, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16767/18,
(uložen úkol číslo 22894).
RM schvaluje dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky tepelné energie v č. p. 44 47 ve znění přílohy č. RM 389 - 4/1 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor plynových kotelen
Identifikace:

(Int.: OSN/664) Zdroj. dokum.: RM 389 - 4/2 - Flash Příloha: RM 389 - 4/2 - Flash

Jedná se o dodatky k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v objektech: č. p. 313, ul. Rašínova
(objekt stacionáře NONA, doba neurčitá, dodatek č. 3), č. p. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá, dodatek č.
11). Dodatky k nájemním smlouvám řeší upřesnění ceny pronájmu pro dok 2018, dle předpokládané výroby tepla (GJ).
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 3 a č. 11.
Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s.r.o. upřesňuje předpokládané ceny za pronájmy plynových
kotelen. Tyto ceny vznikají na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a vychází z množství
vyrobeného tepla (GJ) za rok. Tento způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Debata o nájmech, jejich výši, možnostech snížení či odpuštění.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16768/18,
(uložen úkol číslo 22895).
RM schvaluje znění dodatků k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v objektech: č. p. 313, ul.
Rašínova (objekt stacionáře NONA, doba neurčitá, dodatek č. 3), č. p. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá, dodatek
č. 11), týkající se určení předpokládané ceny pronájmu pro rok 2018, ve znění přílohy č. RM 389 - 4/2 a pověřuje ST jejich
podpisem.
RM 389 Schvaluje.
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4.3 Informace k jednání o opravách střešní konstrukce a krovu - Stará škola
Identifikace:

(Int.: OSN/665) Zdroj. dokum.: RM 389 - 4/3 - Flash Příloha: RM 389 - 4/3 - Flash

Na základě usnesení č. RM 385-16559/17: „RM ukládá OMM (OSN) projednat se zástupci státní památkové péče
další postup v rámci příprav PD na rekonstrukci střešního pláště a krovu objektu. RM ukládá OSN o výsledku jednání
informovat RM. RM doporučuje ZM revokaci usnesení č. ZM 114-7439/16 ve znění přílohy č. RM 385 - 4/3 s tím, že do
ZM 124 bude předložen nový bod týkající se budoucnosti objektu č. p. 22 "Stará škola", jako nově prohlášené kulturní
památky.“ předkládá OSN výsledek jednání se zástupci státní památkové péče ve věci oprav střešní konstrukce
objektu č. p. 22 - viz příloha č. RM 389 - 4/3. Vzhledem k tomu, že se vše váže na původní usnesení ZM, tak je
doporučeno také vše nechat schválit v ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výsledek jednání, doporučit či nedoporučit ZM schválit navýšení rozpočtu OSN a souvisejícího
rozpočtového opatření.
Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod na základě usnesení č. RM 385-16559/17. Rozpočtové opatření konzultováno s vedoucím
OF.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN informoval o možných řešeních jednotlivých opatření a jejich etapách.
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16769/18,
(uložen úkol číslo 22896).
RM bere na vědomí výsledek jednání zástupců OSN, ORM a státní památkové péče ve věci opravy střešní konstrukce a
krovu - Stará škola v Krčíně. RM doporučuje ZM uložit OMM (OSN) zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu
střešní konstrukce objektu č. p. 22, „Stará škola“, v rozsahu uvedeném dle návrhu v příloze č. RM 389 - 4/3. RM doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření - navýšení položky § 6409 - údržba (investice, revize...) objektů města o 90 tis. Kč s tím, že
toto navýšení bude pokryto přesunem z rezervy na investiční a neinvestiční výdaje v rámci § 6409.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 VŘ - Obnova nátěrů - Program regenerace 2018
Identifikace:

(Int.: OSN/662) Zdroj. dokum.: RM 389 - 4/4 - Flash Příloha: RM 389 - 4/4 - Flash

Dne 24.01.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 12.02.2018 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Obnova nátěrů - Program regenerace 2018“. Hodnotící komise předkládá
RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD č. 18/2018 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav OSN. Na tuto akci je vyčleněno 390 tis. Kč. Protokol o posouzení a
hodnocení nabídek bude předložen přímo na jednání RM č. 389.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 389- 16770/18,
(uložen úkol číslo 22897).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: „Obnova nátěrů - Program regenerace 2018“, uchazeči Jiřímu Dvořáčkovi,
Nerudova 742, Česká Skalice, IČO: 63589192, za nabídkovou cenu 174.966 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č.
18/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří Dvořáček, IČO: 63589192, ve znění přílohy č. RM
389 - 4/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

4.5 Úpravy DPS v ul. Českých bratří - informace pro radní - viz bod 3/4
Identifikace:
Na základě diskuse radních v bodě č. RM 389 - 3/4 podal vedoucí OSN p. Horvat aktuální informace o chystaných
úpravách bytů v DPS v ul. Českých bratří.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Na informace p. Horvata navázala obsáhlá diskuse přítomných v kontextu k investicím, které vyplývají z Plánu
sociálních služeb 2018 - 2020.

4.6 Doporučení radního - hlavní schodiště v č. p. 6
Identifikace:
Ing. Maur doporučil OSN, aby se zabývali vyčištěním hlavního schodiště v budově radnice, které je oproti ostatním
prostorám staré a působí značně opotřebovaně a nehezky.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Pan Horvat reagoval s tím, že je již připraveno zkušební vyčištění určité části a na to pak naváže komplexní obnova
vzhledu schodiště.
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Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 389 - 12.2.2018

Školství, kultura, sport

15:45

OŠKS

5.1 Konkurzní řízení na pozici ředitele školy (školského zařízení) zřizovaného městem
Identifikace:
Dne 31.07.2018 uplyne šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele Základní školy Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo nám. 1209, okres Náchod a ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588.
Zřizovatel může vyhlásit konkurz na tato pracovní místa v době ode dne 01.02. do dne 30.04.2018. Jestliže zřizovatel
vyhlásí konkurz, odvolá ke dni 31.07.2018 ředitele, v případě, že konkurz nevyhlásí, počíná dnem 01.08.2018 běžet
další šestileté období ředitele - ředitelky ve funkci.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o vyhlášení konkurzu na pozici ředitele - ředitelky školy (školského zařízení).
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Ing. Neumann upozornil na to, že by bylo vhodné, aby byli ředitelé o tomto procesu dostatečně informováni. ST +
OŠKS - bylo to řečeno na poradě ředitelů PO, počítají s tím.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16771/18,
(uložen úkol číslo 22898).
RM zhodnotila práci ředitelů škol a školských zařízení, kterým končí šestileté období výkonu práce na pracovním místě
ředitele školy (školského zařízení) ke dni 31.07.2018. RM odvolává Mgr. Vladimíra Milta z funkce ředitele Základní školy
Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ke dni 31.07.2018. RM odvolává pana Miloslava Vondřejce z funkce
ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, ke dni
31.07.2018. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/2 - Flash Příloha: RM 389 - 5/2 - Flash

Jednatel společnosti Savage Company s. r. o. žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U
nás na zámku", který se uskuteční v sobotu 30.06.2018 na nádvoří novoměstského zámku. Jedná se o tradiční
rodinný festival, který obsahuje koncerty, divadelní představení, loutkové divadlo a další doprovodné akce. Stavět
kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U nás na zámku".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je časově na úkor
prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16772/18,
(uložen úkol číslo 22899).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku na letní minifestival "U
nás na zámku", který pořádá společnost Savage Company s.r.o. v sobotu 30.06.2018. RM ukládá TS zajistit postavení
krytého pódia v pátek 29.06.2018 a následný úklid v pondělí 02.07.2018.
RM 389 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 19.2.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 389 - 12.2.2018

5.3 Žádost o zapůjčení pódia - ZUŠ Open
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/3 - Flash Příloha: RM 389 - 5/3 - Flash

Ředitelství Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o bezplatné zapůjčení
krytého pódia na kulturní akci "ZUŠ Open", která se bude konat v celé ČR ve čtvrtek 24.05.2018. V Novém Městě nad
Metují se tato akce uskuteční na nádvoří zámku v odpoledních hodinách 24.05.2018. Pódium je možné postavit již ve
středu 23.05.2018 dopoledne a bourat až v pondělí 28.05.2018 (v sobotu 26.05.2018 proběhne na nádvoří zámku
akce Food Art Festival, na kterou RM 387 již schválila zapůjčení tohoto krytého pódia).
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na akci "ZUŠ Open".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je časově na úkor
prováděné údržby ve městě.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit, při jednom stavění a bourání krytého pódia se uskuteční 2 akce.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16773/18,
(uložen úkol číslo 22900).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku pro Základní
uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod na kulturní akci "ZUŠ Open",
která se bude konat ve čtvrtek 24.05.2018. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia ve středu 23.05.2018 a následný
úklid v pondělí 28.05.2018.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost Aeroklubu o zapůjčení a postavení krytého pódia - "Branně bezpečnostní den pro školy"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/4 - Flash Příloha: RM 389 - 5/4 - Flash

Předseda Aeroklubu Nové Město nad Metují žádá RM o schválení bezplatného zapůjčení a postavení krytého pódia
na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne 15.06.2018 na letišti v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne
15.06.2018 na letišti v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je časově na úkor
prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/2.
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 389- 16774/18,
(uložen úkol číslo 22901).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně bezpečnostní den pro školy" dne
15.06.2018 v areálu novoměstského letiště. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia v areálu novoměstského letiště ve
čtvrtek 14.06.2018 a následný úklid v pondělí 18.06.2018.
RM 389 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.5 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/5 - Flash Příloha: RM 389 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 10.000 Kč od pana P. S.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 389- 16775/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 10.000 Kč od pana P. S., na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zápis č. 3 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/6 - Flash Příloha: RM 389 - 5/6 - Flash

Dne 01.02.2018 se sešel ke svému třetímu jednání ve školním roce 2017/2018 Žákovský parlament města Nové
Město nad Metují (dále jen ŽP). Jednání se uskutečnilo v SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, hostem byl starosta, který
odpověděl na dotazy členů ŽP, které se týkaly pořádku ve městě, zimní údržby, využití areálu bývalých kasáren,
investičních akcí ve městě.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 389- 16776/18
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 01.02.2018 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 389 - 5/5.
RM 389 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy Smetanovské dny 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/7 - Flash Příloha: RM 389 - 5/7 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na akci 35. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2018" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Kácov.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci
35. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2018" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal na možnost navýšení částek - MST informoval, že tyto částky jsou stanoveny představenstvem
společnosti, takže navýšení možné není - touto formou je podporováno více záležitostí.
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 389- 16777/18,
(uložen úkol číslo 22902).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci 35.
ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2018" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy č.
RM 389 - 5/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Ukládá.
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5.8 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy - Festival
české filmové komedie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/8 - Flash Příloha: RM 389 - 5/8 - Flash

RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění
reklamy na 40. ročník Festivalu české filmové komedie 2018.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 40.
ročník Festivalu české filmové komedie 2018.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/7.
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 389- 16778/18,
(uložen úkol číslo 22903).
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na 40.
ročník Festivalu české filmové komedie 2018, ve znění přílohy č. RM 389 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/9 - Flash Příloha: RM 389 - 5/9 - Flash

V minulých letech poskytlo město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové Město nad Metují,
TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který byl využit na podporu masového sportu a tělovýchovy
dětí, které plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. OŠKS
navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín
za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami i v letošním
roce. V rozpočtu města na rok 2018 je na tyto dary schválena částka 180 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou,
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím. Částka je zahrnuta do schváleného rozpočtu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 389- 16779/18,
(uložen úkol číslo 22904).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 105 tis. Kč, SK Nové
Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 25 tis. Kč.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.
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5.10 Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - provoz a údržba
sportovních areálů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/10 - Flash Příloha: RM 389 - 5/10 - Flash

OŠKS předkládá ke schválení návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz
a údržbu sportovních areálů.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz a údržbu
sportovních areálů.
Odůvodnění:
Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz a údržbu sportovních areálů
byl připraven ve spolupráci s PRAV a UKIA.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 389- 16780/18,
(uložen úkol číslo 22905).
RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na provoz a údržbu
sportovních areálů ve znění přílohy č. RM 389 - 5/9.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/11 - Flash Příloha: RM 389 - 5/11 - Flash

MFK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 200 tis. Kč.
Důvodem je nedostatek finančních prostředků na provoz klubu v 1. čtvrtletí 2018.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 MFK Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 389- 16781/18,
(uložen úkol číslo 22906).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Městskému fotbalovému klubu Nové
Město nad Metují, z.s. ve výši 200 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Zápis č. 12 z jednání KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/12 - Flash Příloha: RM 389 - 5/12 - Flash

Dne 24.01.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy oslav 100. výročí vzniku
československého státu a při té příležitosti podpořila návrh vedení města na vysazení stromů republiky - zařazeno
jako samostatný bod RM 389 - 5/13. KKULT dále navrhla návštěvu umělců do partnerského města Hilden pro nejbližší
dva roky. Ředitel MMUZ seznámil KKULT se stavem příprav Dnů evropského dědictví 2018, ředitel MK přednesl
hodnocení Festivalu komedie 2017 a seznámil KKULT se stavem příprav letošního jubilejního 40. ročníku. KKULT
dále projednávala možnost doplnění jmen na pomníku padlým - zařazeno jako samostatný bod RM 389 - 5/14. KKULT
dále projednávala pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města a uložila úkoly svým členům.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 12 z jednání KKULT ze dne 24.01.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 389- 16782/18
RM se seznámila se zápisem č. 12 z jednání Komise kulturní ze dne 24.01.2018 ve znění přílohy č. RM 389 - 5/12 a bere
tento zápis na vědomí.
RM 389 Bere na vědomí.
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5.13 Vysazení stromů republiky - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 24.01.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy oslav 100. výročí vzniku
československého státu a při té příležitosti podpořila návrh vedení města na vysazení stromů republiky. KKULT
doporučuje vysadit 4 stromy. V Novém Městě nad Metují v prostoru náměstí Republiky, v Krčíně, Spech a
Vrchovinách dle návrhu příslušných osadních výborů a ARCH.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na výsadbu 4 stromů republiky u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Nedoporučujeme výsadbu stromu na náměstí Republiky pro nedostatek prostoru.
Vyjádření OMM: Nedoporučujeme provést výsadbu stromu v blízkosti sklepních prostor u květinových hodin. Město
navíc schválilo zpracování studie veřejného prostoru na náměstí Republiky. Tato studie se bude zabývat novou
výsadbou, ale i kácením.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse radních o umístění a počtu stromů.
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 389- 16783/18,
(uložen úkol číslo 22907).
RM projednala podnět KKULT na výsadbu 4 stromů republiky u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu. RM
ukládá předsedům jednotlivých osadních výborů projednat možnost výsadby stromu republiky v jejich městské části a
navrhnout konkrétní místo pro výsadbu stromu. RM ukládá TS ve spolupráci s OMM (ARCH) zpracovat návrh na umístění
výsadby stromu republiky v lokalitě náměstí Republiky.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.14 Doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých - podnět KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/14 - Flash Příloha: RM 389 - 5/14 - Flash

Dne 24.01.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT znovu projednávala možnost doplnění jmen na pomníku
padlým. RM se tímto podnětem zabývala již na svém jednání dne 05.12.2016, kde usnesením č. RM 361-15466/16
uložila OMM zajistit doplnění jmen Bohumila Čejpa a Václav Kotláře na pamětní desku u pomníku padlých na náměstí
Republiky. V RM 375 proběhla diskuse o vhodnosti doplňování dalších jmen na pamětní desku (i z morálních
důvodů). K doplnění jmen na pamětní desku nedošlo. Při jednání KKULT bylo předloženo vyjádření odborníků k
doplnění jmen na pamětní desku - viz příloha č. RM 389 - 5/14. KKULT doporučuje RM znovu projednat doplnění
jmen na pamětní desku na náměstí Republiky na základě nových poznatků.
K rozhodnutí:
Projednat opakovaný podnět KKULT na doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých a rozhodnout o dalším
postupu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme doplňovat další jména na pamětní desku.
Vyjádření OMM: Nedoporučujeme doplňovat další jména na pamětní desku, na základě již sdělených důvodů v RM
375 atd.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS vysvětlil celou záležitost se závěrem, že by takovéto doplňování jmen mohlo vést k dalším návrhům.
Radní delší dobu diskutovali o této iniciativě členky KKULT, na to pak bylo hlasováno o souhlasném usnesení: "RM
projednala podnět KKULT na doplnění jmen na pamětní desku u pomníku padlých. RM souhlasí s doplňováním
dalších jmen na pamětní desku u pomníku padlých." - 3 pro, 3 proti, 1 se zdržel. Usnesení nebylo schváleno. Dále
hlasováno o nesouhlasném usnesení: "RM projednala podnět KKULT na doplnění jmen na pamětní desku u pomníku
padlých. RM nesouhlasí s doplňováním dalších jmen na pamětní desku u pomníku padlých." - 3 pro, 3 proti, 1 se
zdržel. RM tak nepřijala v dané věci žádné usnesení a návrh na doplnění jmen proto nebude realizován, pokud v
budoucnu nedojde v RM ke změně názoru na tuto záležitost.
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5.15 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 389 - 5/15 - Flash Příloha: RM 389 - 5/15 - Flash

Identifikace:

Ředitel MMUZ žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" o
souhlas RM s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Podrobnosti
viz příloha č. RM 389 - 5/15.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 389- 16784/18
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 389 - 5/15 s podáním žádosti Městského muzea Nové Město nad Metují o grant z
dotačního fondu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z programu Podpora kulturních aktivit pod názvem projektu Dny
evropského dědictví v Novém Městě nad Metují a v Orlických horách ve výši do 70.000 Kč.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Podnět z KKULT - žádosti o dotace na kulturu z rozpočtu města na rok 2018
Identifikace:
Mgr. Kupka informoval o podnětu z jednání KKULT k rozdělování financí na kulturu. Z diskuse KKULT vyplynul zájem
změnit pravidla hlasování a vyčlenit na kulturu (dotace a granty) pevně stanovenou částku k rozdělení (určitá obdoba
jako u postupu KSPORT).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu

Navázala diskuse radních - nebyl jednoznačný názor RM k tomuto návrhu, bude třeba to připravit a promyslet. Bude
to vloženo do některé další koncepční RM, ale na RM 390 je již program naplněn. Další koncepční RM je plánována
na 21.05.2018.
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Finance

16:30

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 6/1 - Flash Příloha: RM 389 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16785/18,
(uložen úkol číslo 22908).
RM bere na vědomí přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM a doporučuje ZM provedená opatření
potvrdit a schválit.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí NAA-V-1/2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 6/2 - Flash Příloha: RM 389 - 6/2 - Flash

Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce Česka republika se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha7 (dále jen "ÚP") Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-1/2018. Jedná se o vytvoření jednoho pracovního místa - asistent prevence kriminality ode dne
01.03.2018 do dne 29.02.2020. Mzdové náklady do výše 16.500 Kč měsíčně budou hrazeny ÚP. Viz příloha č. RM
389 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16786/18,
(uložen úkol číslo 22909).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V1/2018 uzavřenou s Úřadem práce Česká republika, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, (dále jen "ÚP"),
předmět dohody/druh práce: 1x asistent prevence kriminality ode dne 01.03.2018 do dne 29.02.2020, ve znění přílohy č. RM
389 - 6/2, a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 389 Schvaluje.
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6.3 Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 6/3 - Flash Příloha: RM 389 - 6/3 - Flash

Schválený rozpočet na rok 2018 předpokládá dofinancování tří investičních akcí (ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba a ZŠ Malecí rekonstrukce
odborných učeben) krátkodobým úvěrem (1 rok), který by byl splacen z poskytnutých dotací. Na základě jednání
Komerční banka předkládá návrh 2 smluv - smlouvu o kontokorentním úvěru (12 mil. Kč) a smlouvu o revolvingovém
úvěru (13 mil. Kč). K rozdělení došlo z důvodu interních předpisů banky, kdy výše kontokorentního úvěru se odvíjí od
celkových ročních příjmů města. Revolvingový úvěr pak bude konkrétně určen na financování výše uvedených
jmenovitých akcí. Podmínky jsou shodné - úroková sazba - součet O/N PRIBOR (v současnosti 0,74 % p.a.) +
odchylka 0,29 % p.a., cena za rezervaci zdrojů 0,05 % p.a. z nečerpané částky, cena za spravování úvěru 100 Kč
měsíčně, zajištění úvěru - nesjednáno, cena za realizaci úvěru - nesjednána. Viz příloha č. RM 389 - bod 6.3.
K rozhodnutí:
Informace o podmínkách úvěru a projednání dalšího postupu.
Odůvodnění:
V případě souhlasu RM (nebo ZM) budou návrhy smluv upraveny, doplněny a předloženy ke schválení v ZM dne
19.04.2018.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi se radní rozhodli hlasovat o usnesení: "RM bere na vědomí informace o podmínkách úvěrů a ukládá
OF předložit návrh smluv jako informaci na jednání ZM dne 22.02.2018." Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednacím sále.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16787/18,
(uložen úkol číslo 22910).
RM bere na vědomí informace o podmínkách úvěrů a ukládá OF předložit návrh smluv jako informaci na jednání ZM dne
22.02.2018.
RM 389 Ukládá.
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Různé

16:50

7.1 Zápis č. 1B/2018 ze Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 31.01.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/1 - Flash Příloha: RM 389 - 7/1 - Flash

RM je předložen zápis č. 1B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 31.01.2018 ve znění přílohy č. RM
389 - 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 389- 16788/18
RM bere na vědomí zápis č. 1B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 31.01.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 389 - 7/2.
RM 389 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Plán sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018 - 2020
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/2 - Flash Příloha: RM 389 - 7/2 - Flash

OSV předkládá RM ke schválení nový Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020.
Odůvodnění:
Z projektu Královéhradeckého kraje Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v
sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují vznikl nový Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují
2018 - 2020, a to za pomoci metodičky ze získaných finančních prostředků. Plán vznikl ve spolupráci s poskytovateli
sociálních služeb, zainteresovanými orgány města, krajským koordinátorem plánování sociálních služeb a po
vyjádření starostů obcí Novoměstska. Byl projednán v řídící skupině plánování sociálních služeb.
Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse k Plánu byla v bodě č. RM 389 - 3/4. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 389- 16789/18,
(uložen úkol číslo 22911).
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. RM 389 - 7/2 Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020.
RM 389 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.3 Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/3 - Flash Příloha: RM 389 - 7/3 - Flash

Vedoucí TS předkládá RM ke schválení aktualizovaný Plán obnovy techniky pro Technické služby na období 2019 2023.
K rozhodnutí:
Schválit Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - související usnesení je ještě samostatně v bodě č. RM 389 - 7/6. Ing. Neumann - měl by se najít způsob, jak by
mohla plošina, která by měla být v roce 2019 pořízena, vydělávat nějaké peníze, tj. poskytovat s ní placené služby,
když bude plošina stát téměř 3 mil. Kč. ST - je to samozřejmě otázka personálních kapacit TS a také jejich právního
postavení - viz TAJ - TS jsou dnes odborem MěÚ, jinde jde buď o příspěvkovou organizaci nebo obchodní společnost.
Ing. Maur vznesl otázku, zda některá speciální, málo užívaná technika (nakladač?) by nemohla být pronajímána od
jiného vlastníka a provozovatele. Požádal o zpracování informace o využití takovéto techniky za rok (traktor, nakladač
apod. - počty provozních hodin).
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 389- 16790/18,
(uložen úkol číslo 22912).
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 389 - 7/3 Plán obnovy techniky pro Technické služby města Nové Město nad Metují na
období 2019 - 2023 a ukládá TS postupovat ve spolupráci s OF v duchu tohoto plánu při sestavování návrhů investiční části
rozpočtu TS na jednotlivé roky.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o uskladnění prostředků požární ochrany
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/4 - Flash Příloha: RM 389 - 7/4 - Flash

Smlouva mezi městem a chemickým výrobním družstvem Detecha, na jejímž základě budou v prostorách hasičské
zbrojnice v Novém Městě nad Metují uskladněny prostředky pro hašení požáru v provozovnách VD Detecha.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 389- 16791/18
RM schvaluje Smlouvu o uskladnění prostředků požární ochrany mezi městem Nové Město nad Metují a výrobním
chemickým družstvem Detecha, ve znění přílohy č. RM 389 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 389 Schvaluje.
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7.5 Záměr vyhlášení památného stromu ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/5 - Flash Příloha: RM 389 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Záměr vyhlášení lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku p. p. č. 875/1 v k. ú. Vrchoviny památným stromem. Na
minulé RM 388 bylo radními ještě vyžádáno stanovisko OV Vrchoviny. To bylo připojeno do příloh - OV souhlasí.
K rozhodnutí:
Seznámení se se záměrem na vyhlášení památného stromu a jeho schválení.
Odůvodnění:
Strom roste na pozemku p. p. č. 875/1 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví města. Jedná se o solitér s obvodem kmene ve
výšce 130 cm nad zemí 480 cm, tvořící významnou dominantu v místní části Vrchoviny. OŽP zajistil posouzení
předmětné dřeviny Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle tohoto stanoviska lípa plní estetické a ekologické
funkce, je krásného habitu a svými parametry splňuje kritéria pro kategorii památného stromu. Vyhlášením stromu za
památný se zvýší možnost získání finančních prostředků na ošetření stromu, např. z národních programů - Program
péče o krajinu apod. OV Vrchoviny souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Ondřej Hanka vedoucí oddělení OŽP Oddělení životního prostředí
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 389- 16792/18,
(uložen úkol číslo 22913).
RM souhlasí se záměrem vyhlášení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku p. p. č. 875/1 v k. ú. Vrchoviny památným
stromem dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
RM 389 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 30.5.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023 - dotační tituly
Identifikace:
Viz bod 7/3.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 389- 16793/18,
(uložen úkol číslo 22914).
RM ukládá OMM aktivně vyhledávat ve spolupráci s TS dotační možnosti pro zajištění externích finančních zdrojů na nákup
nové techniky pro TS v období 2019 - 2023.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 ZM 124 (22) - program
Identifikace:
Dne 22.02.2018 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 22. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 389- 16794/18,
(uložen úkol číslo 22915).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 124 (22): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 389 Schvaluje.
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7.8 Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 30.01.2018
Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/8 Příloha: RM 389 - 7/8

Identifikace:

Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 30.01.2018 - viz příloha č. RM 389 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 389- 16795/18,
(uložen úkol číslo 22916).
RM bere na vědomí Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 30.01.2018, ve znění přílohy č. RM 389 - 7/8, a
ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 389 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.3.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Podněty radního Ing. Prouzy
Identifikace:
Ing. Prouza vznesl v závěru jednání RM 3 podněty.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Podněty a upozornění Ing. Prouzy:
1/ Vysázené keře od ČEZ(u) přesahují do komunikace ul. Pod Vinicemi, bylo by dobré je upravit tak, aby
nezasahovaly do komunikace. Vloni je TS upravovaly, ale nebylo to dostatečné. TAJ - bude řešeno v rámci PVO.
2/ Stezka od mostu přes Metuji ke Sta schodům - je zde ucpaný meliorační systém, zanesené odtokové strouhy, a to
způsobuje zaplavení části přístupové stezky ke schodům vodou. TAJ - zjistíme majitele a zašleme mu tuto stížnost poté podáme RM zpětnou zprávu.
3/ Upozornění na 85. narozeniny p. V. S. - dožívá se jich právě v den konání této RM. ST se přímo na jednání RM
telefonicky spojil s p. S. a za celou RM mu popřál k jeho významným narozeninám.

7.10 Dotaz radní paní Petruželková - hospodaření loňského Festivalu české filmové a televizní komedie
„Novoměstský hrnec smíchu“
Identifikace:
Paní Petruželková vznesla dotaz na vedoucího OF ve věci vyhodnocení hospodaření Festivalu české filmové a
televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu“ v roce 2017.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí OF, pan Ing. Kunte, uvedl, že výslednou zprávu ještě neobdržel - vyžádá si ji od pana Bc. Krákory a předloží
ji do RM.
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 389- 16796/18,
(uložen úkol číslo 22917).
RM ukládá OF vyžádat si od ředitele Městského klubu zprávu o hospodaření loňského Festivalu české filmové a televizní
komedie „Novoměstský hrnec smíchu“ a předložit ji do RM.
RM 389 Ukládá.
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7.11 Informace ST - poděkování Odborového svazu hasičů Základní organizace Rychnov nad Kněžnou
Zdroj. dokum.: RM 389 - 7/11 Příloha: RM 389 - 7/11

Identifikace:

ST informoval radní o písemném poděkování Odborového svazu hasičů Základní organizace Rychnov nad Kněžnou,
které bylo na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují doručeno dne 09.02.2018. Poděkování se týkalo
finanční podpory města Nové Město nad Metují v rámci veřejné sbírky pro p. Martina Šabatu, který utrpěl úraz při
výkonu svého povolání v květnu roku 2016 a nyní je upoután na invalidní vozík. Veřejná sbírka vynesla neuvěřitelných
1.084.117,97 Kč. Podrobnosti viz dopis v příloze č. RM 389 - 7/11.
K rozhodnutí:
Informace ST - na vědomí RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní vzali informaci ST na vědomí.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 389:

12.2.2018 17:44:30

Příští porada bude: RM 390, 26.2.2018, 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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