Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 410
mimořádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 410 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 26.11.2018
kancelář starosty
od 17:00 hodin
Výše uvedené mimořádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno
jako RM 3 a jedná se o 3. zasedání RM ve volebním období 2018 - 2022.
Účast na jednání RM 410 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
17:00
místostarosta (Město)
17:00
radní (Rada města)
17:00
17:53
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
17:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 17:00
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
17:00
města)

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

Záznam a ověření zápisu RM 410 :
Ověřovatel zápisu

Miroslav Jarolímek
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 410
mimořádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 410 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 26.11.2018
kancelář starosty
od 17:00 hodin
Výše uvedené mimořádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují je oficiálně označeno
jako RM 3 a jedná se o 3. zasedání RM ve volebním období 2018 - 2022.
Program:
Účast na jednání RM 410 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur, MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
17:00
místostarosta (Město)
17:00
radní (Rada města)
17:00
17:53
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
radní (Rada města)
17:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
17:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
17:00
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 17:00
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
17:00
města)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 410 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Miroslav Jarolímek
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 409) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 409 ze dne 19.11.2018 :

Ing. Jan Němeček
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 410
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 407- 17502/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD na vypracování PD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje"

23 437 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Garant :

22.11.2018

ST

Provede:

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

23.11.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200/2016 PD „Stavební úpravy chodníků v ul. 1.
máje“, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o., IČO: 15030709,
na snížení ceny díla o slevu a méně práce, ve znění přílohy č. RM 407 - 3/1, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Konání mimořádné RM 3.

RM 407- 17503/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

23 438 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Garant :

26.11.2018

ST

Provede:

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

23.11.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou STAKO s.r.o., IČO: 42228468, na zvýšení ceny o dílo o vícepráce ve výši 561.389,17 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 407 - 3/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Konání mimořádné RM 3.
RM 407- 17504/18

Věc : Dodatek č. 2 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“

23 439 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

22.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

23.11.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na posun dokončení realizace akce
„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ do dne 30.09.2019 a to mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 407 - 3/3, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Konání mimořádné RM 3.

STIS
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Tisk: 29.11.2018

RM 408- 17565/18

Věc : Organizační záležitosti pro nové volební období 2018 - 2022

23 480 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.11.2018 Plnění:

23.11.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá ST odeslat děkovné dopisy všem dosavadním členům komisí RM a výborů ZM. RM
ukládá ST oslovit zástupce volebních stran za účelem získání návrhů na obsazení těchto orgánů
s uzávěrkou nominací ke dni 23.11.2018. RM ukládá ST předložit do jednání RM 3 návrh na
obsazení komisí RM, výborů ZM, případně i pracovních skupin a aktualizaci zástupců města do
rad škol.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Konání mimořádné RM 3.
RM 409- 17626/18

Věc : Návrh rozpočtu města na rok 2019

23 511 Vznik úkolu: 19.11.2018
Provede:

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.11.2018 Plnění:

26.11.2018

Garant :

ST

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

RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2019, ve znění přílohy č. RM 2 - 6/1, a k
projednání na rozpočtovém semináři doporučuje následující úpravy: navýšení § 3631 - veřejné
osvětlení o 250 tis. Kč (pokryto z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje) a navýšení
§ 6409 - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží (pokryto z § 6409 rezerva na dary a dotace města).
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Konání mimořádné RM 3.

STIS
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Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 410 - 26.11.2018

Čl 1

17:00

Kontrola úkolů - MIMOŘÁDNÁ RM

ST

1.1 Kontrola splatných úkolů RM ke dni 26.11.2018
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 3 bude projednána na nejbližším řádném jednání RM, tj. RM 4, která se uskuteční dne
03.12.2018 od 13:00 hodin v kanceláři ST.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

STIS
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Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 410 - 26.11.2018

Čl 2

17:05

Finance

OF

2.1 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2019
Zdroj. dokum.: RM 3 - 2/1 - Flash Příloha: RM 3 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Návrh rozpočtu na rok 2019. Podrobné projednání poslední verze před vyvěšením. Dne 21.11.2018 se konal seminář
zastupitelů k rozpočtu města na rok 2019. Vzhledem k tomu, že v novém volebním období nebylo dosud schváleno
složení Finančního výboru ZM, nemohli být jeho členové k projednání návrhu přizváni. V návrhu rozpočtu jsou
provedeny změny, o kterých bylo na semináři jednáno a drobné textové úpravy. Dne 23.11.2018 byly zastupitelům
rozeslány informace o dvou změnách ze strany ORM.
K rozhodnutí:
Projednat konečnou verzi rozpočtu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní podrobně diskutovali o drobných úpravách návrhu rozpočtu, ke kterým ještě došlo před schválením jeho
vyvěšení na Úřední desku města. Podrobně byla také diskutována položka určená na realizaci parkovacích míst v ul.
Nerudova. Dále pak byly projednávány investiční akce, které se do návrhu rozpočtu nedostaly, ale pokud by bylo
možné na ně získat dotaci, realizovat by se měly.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 410- 17643/18,
(uložen úkol číslo 23526).
RM souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2019, ve znění přílohy č. RM 3 - 2/1, a ve
smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2019 takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
RM 410 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021
Identifikace:

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

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací zákona č. 250/2000 Sb.,
má od roku 2019 město povinnost sestavit, zveřejnit a schválit střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR se
sestavuje zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. SVR bude zveřejněn na
Úřední desce města Nové Město nad Metují v podobném režimu jako návrh rozpočtu na rok 2019.
K rozhodnutí:
Doporučit schválení SVR.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Vzhledem k tomu, že SVR je pouze pomocný materiál při tvorbě rozpočtu a s přihlédnutím k řadě
neznámých faktorů pro přesné stanovení ukazatelů (legislativa, hospodářský vývoj…) je materiál v souladu s obvyklou
praxí zpracován v základním rozpočtovém členění dle souhrnných tříd rozpočtu a pouze na dva roky. Dle předchozí
legislativy zpracovávaný rozpočtový výhled nemusel být schvalován a zveřejňován.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF upozornil na relativnost odhadovaných položek v takovémto výhledu. Ing. Maur, MBA, reagoval s tím, že i
přes tyto problémy jde o velice důležitou záležitost, a to především v oblasti strategického střednědobého rozhodování
o investicích. Mj. jde pak především o volební priority koalice volebních stran. V tomto smyslu by s tím mělo být
nadále pracováno.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 410- 17644/18,
(uložen úkol číslo 23527).
RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 - 2021 ve znění přílohy č. RM 3 - 2/2.
RM 410 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 410 - 26.11.2018

2.3 Smlouva o nájmu silnice I. třídy I/14 - parkovací automaty, ul. T. G. Masaryka (PŘESUN z RM 2 - 3/2 a
znovu přesunuto do RM č. 4)
Identifikace:

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

V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta akce § 2219, org. 1772 Parkovací automaty v ul. T. G. Masaryka 2 ks a ul.
Nerudova 1 ks. Placená parkovací místa v ul. T. G. Masaryka budou umístěna na p. p. č. 2069/3 v k. ú. Nové Město
nad Metují, který je v majetku ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu na pozemku má Ředitelství silnic a dálnic
ČR (dále jen "ŘSD"). Podmínkou k povolení zavedení placeného parkování je uzavření nájemní smlouvy mezi
městem a ŘSD. Celková výše nájemného činí 4.644,28 Kč/1 osobní vozidlo za rok dle metodiky pronajímatele.
Celkem za 33 parkovacích stání se jedná o 153.261,24 Kč bez DPH za rok. Nájemné bude účtováno bez DPH. ORM
předkládá ke schválení Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/14 za účelem zavedení placeného parkování v
ul. T. G. Masaryka. Celá tato záležitost byla projednávána na RM č. 2, kde bylo rozhodnuto o tom, že bude o této
záležitosti jednáno na rozpočtovém semináři a po něm se k tomu RM vrátí na svém mimořádném zasedání RM č. 3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/14 za účelem zavedení placeného parkování v ul. T. G.
Masaryka, roční nájemné činí 153.261,24 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Pro zavedení placeného parkování je uzavření smlouvy s ŘSD podmínkou správce pozemku. V případě zavedení
parkovacích kotoučů dle ústního vyjádření pí. Macháčkové z ŘSD, nebude vyžadováno nájemné. Tuto informaci, ale
ověřuje na ředitelství ŘSD v Praze. Odpověď bude nedříve v pondělí. V případě zavedení parkovacích kotoučů je
možné, že bude ŘSD požadovat provedení vodorovného dopravního značení (rovněž bude ověřeno na ředitelství
ŘSD v Praze). Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů včetně dopravního značení a stavebních úprav činí
439 tis. Kč. Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných v ul. Komenského činí cca 3,5 roku (cca 4,5 - 5 let
s uvážením provozních nákladů). Nájemní smlouva s ŘSD se dle platné metodiky pronajímatele uzavírá na dobu 1
rok, pak musí být uzavřena smlouva nová, ve které se nájemné navýší o inflaci. Výpočet nákladů na pořízení
parkovacích automatů a výpočet návratnosti je uveden v příloze bodu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po obsáhlé diskusi se radní shodli, že bude nutné zavedení placeného parkování v ul. T. G. Masaryka (případně
variantu časového parkování na kotouče) prodiskutovat ještě na jednání ZM, proto není možné nyní schvalovat
Smlouvu o nájmu silnice od ŘSD ČR za tímto účelem. Bod je proto přesunut do programu jednání RM č. 4, až bude
jasné, jak rozhodlo ZM. Radní dále upozornili na velmi tvrdé podmínky pro město v navrhované nájemní smlouvě.
Bylo přislíbeno ještě jednou smlouvu prověřit a případně navrhnout její úpravy.

STIS

Stránka 7 z 9

Tisk: 29.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 410 - 26.11.2018

Čl 3

17:30

Různé

3.1 Dopravní opatření k havarijnímu stavu na silnici I/14 - vjezd na Husovo náměstí od náměstí Republiky
Identifikace:

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

Ing. Prouza požádal ST o zařazení této problematiky do mimořádné RM č. 3, a to z toho důvodu, že má o opatřeních
provedených ze strany ŘSD a KHK jednat Dopravní výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož je Ing.
Prouza členem. Jedná se o záležitost projednávanou na RM č. 1 - viz usnesení č. RM 408-17554/18 ze dne
05.11.2018 ve znění: „RM ukládá OMM připravit souhlasné vyjádření k podané žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR
na realizaci dopravního opatření na silnici I/14 v ul. U Zázvorky a na Husově náměstí a dále pak na místní komunikaci
v ul. Českých legií s podmínkou, že realizace uvedeného dopravního opatření viz příloha č. RM 1 - 3/22 bude
provedena až po spuštění provozu na silnici III/30821 Nové Město nad Metují - Spy nebo po zajištění objízdných tras
mimo Husovo náměstí pro tranzitní automobilovou dopravu.“
K rozhodnutí:
Projednat problematiku ve vazbě na jednání Dopravního výboru Zastupitelstva KHK.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST podal radním aktuální informace k dopravnímu opatření na Husově náměstí, které zde je od pátku dne
23.11.2018. S tím souvisí poděkování MP za mimořádnou činnost při řízení dopravy zde.
V navazující debatě radní formulovali obsáhlý a vícebodový obsah usnesení, které bylo k dané problematice přijato.
Toto usnesení bylo pak odesláno všem zainteresovaným subjektům, a to i s návazností na jednání vedení města na
ŘSD ČR, CIRI a KÚ KHK + na jednání Dopravního výboru Zastupitelstva KHK.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 410- 17645/18,
(uložen úkol číslo 23528).
Rada města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) vzhledem k nastalé havarijní situaci v Novém Městě nad Metují přijala na
svém řádném zasedání RM č. 3 dne 26. listopadu 2018 usnesení ve znění:
RM důrazně žádá:
- Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), aby na všechna jednání související s řešením
problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují.
- stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy - Krčín
- stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného řešení autobusové dopravy
- dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních, zvláště pak předpokládaný termín
zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou opatření realizována
- o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.
RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo náměstí v souvislosti s dokončením
rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v Krčíně.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím přes Městskou památkovou
rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby nevedla přes Městskou
památkovou rezervaci Nové Město nad Metují.
RM vyslovila poděkování strážníkům MP za zajištění mimořádných hlídek při řízení dopravy projíždějící přes Husovo náměstí.
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RM 410 Vyzývá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 410 - 26.11.2018

3.2 Objednávka na vícepráce na akci „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka“
Zdroj. dokum.: RM 3 - 3/2 Příloha: RM 3 - 3/2

Identifikace:

Při dokončování stavebních prací na chodníku mezi ul. Malecí a T. G. Masaryka podél DDM byla zjištěna potřeba
zaříznutí stávajícího asfaltu vozovky a následné vyspravení v délce 90 m a šířce 30 cm, aby bylo možné plynule
napojit dvojlinku z kostek k povrchu komunikace. Tento problém byl již u části chodníku takto řešen a byl předložen na
RM 1 (408), jednalo se o zaříznutí a vyspravení délky 20 m a šíře 1 m vozovky v horní části chodníku u parkoviště u č.
p. 534, dané vícepráce byly odsouhlaseny usnesením č. RM 408-17540/18. Na základě předchozí cenové nabídky od
fy Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové - Kukleny, IČO: 25918681 byla vypočítána
předpokládaná částka 52.373 Kč vč. DPH za doříznutí a následné vyspravení vozovky podél zbytku chodníku.
Objednávka bude odeslána na základě cenové nabídky, kterou obdržíme ve středu dne 28.11.2018, v max. výši
55.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit objednávku na vícepráce na akci "Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka" v max. výši
55.000 Kč vč. DPH u fy Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové - Kukleny. Ne/schválit
RO přesun částky 55 tis. Kč z § 3633 - akce Technická infrastruktura na § 2219 - akce Oprava chodníku mezi ul.
Malecí a T. G. Masaryka (podél DDM).
Odůvodnění:
ORM projednalo záležitost s TS, které se přiklánění k provedení zářezu a následného vyspravení celé délky
komunikace podél chodníku u DDM v šíři 30 cm.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 410- 17646/18,
(uložen úkol číslo 23529).
RM schvaluje objednávku na vícepráce na akci "Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka" v max. výši 55.000
Kč vč. DPH u fy Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové - Kukleny. RM schvaluje RO přesun
částky 55 tis. Kč z § 3633 - akce Technická infrastruktura na § 3633 - akce Oprava chodníku mezi ul. Malecí a T. G.
Masaryka (podél DDM).
RM 410 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 410:

26.11.2018 19:50:00

Příští porada bude: RM 411, 3.12.2018, 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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