Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 361
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 361 (ve volebním období 55. zasedání) ze dne: 5.12.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 361 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
2
3
4

Mgr. Jolana Lásková
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Vladimír Milt
Ing. Vratislav Frode

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
15:06 15:27 15:42 17:03
místostarosta (Město)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:55
17:03
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:00
17:03
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:03
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 15:01 15:20 17:03
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
15:20
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:23
15:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:23
15:51
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:51
15:30
města)

Účast
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

ředitelka „ZŠ Malecí“
ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“
ředitel „ZŠ Komenského“
interní auditor

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:05
13:04
13:04
14:07

14:01
14:01
14:38
14:38

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 361 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková

Zapisovatelka
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Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 361
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 361 (ve volebním období 55. zasedání) ze dne: 5.12.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 361 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
2
3
4

Mgr. Jolana Lásková
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Vladimír Milt
Ing. Vratislav Frode

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
15:06 15:27 15:42 17:03
místostarosta (Město)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:55
17:03
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:03
radní (Rada města)
13:00
17:03
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:03
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 15:01 15:20 17:03
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
15:20
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:23
15:32
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:23
15:51
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:51
15:30
města)
ředitelka „ZŠ Malecí“
ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“
ředitel „ZŠ Komenského“
interní auditor

13:05
13:04
13:04
14:07

14:01
14:01
14:38
14:38

Účast
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 361 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 360) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 360 ze dne 21.11.2016 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 361
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 312- 13173/15

Věc : Zásobník investičních akcí města

19 409 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

30.1.2017

OMM Odbor majetku města,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na
webových stránkách města s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a
provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle po 6 měsících.
Periodický úkol.

Závěr: schválen nový termín: 30.1.2017 z důvodu: Aktualizace zásobníku proběhne v lednu 2017..
RM 326- 13810/15

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

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

23.10.2017

OMM Odbor majetku města,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotace jsou sledovány, prozatím nebyly objeveny žádné
dotační možnosti. Variantní řešení provedení světlíku (změna materiálu konstrukce na hliník)
bylo památkáři zamítnuto. V případě schválení navrženého Plánu oprav pro rok 2017 bude v
tomto roce zrealizováno provizorní zakrytí světlíku pomocí dřevěné konstrukce a makrolonu.
OSN doporučuje provést během prvního pololetí roku 2017 orientační ocenění realizace dle
zpracované PD ze strany dodavatelů, protože v této chvíli máme realizaci oceněnou pouze
rozpočtem projektanta.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: V návrhu rozpočtu pro rok 2017 není tato investice
určena prioritně k realizaci. Termín je zvolen s ohledem na přípravu rozpočtu pro rok 2018. Úkol je
sledován a průběžně plněn..
RM 330- 13969/15

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

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Došlo k projednání závěrů zpracovatele posudku s DI NA
PČR na místě. Po projednání bylo domluveno, že zpracovatel posudku doplní zbývající
požadavky ze strany DI NA. Poté kompletní zprávu předá na OMM.

Závěr: schválen nový termín: 16.1.2017 z důvodu: Zpracování požadavků DI NA do dopravně bezpečnostního posudku..

STIS
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Tisk: 9.12.2016

RM 333- 14120/15

Věc : Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (přesun z RM 331 - 3/10)

20 475 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: VojS
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM se na místě seznámila se stavem opěrných zdí u č. p. 361 v ul. Nádražní. RM ukládá OMM
začlenit investici "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní" do projektu budoucích oprav
komunikace v ulici Nádražní, kterou by měl realizovat Královéhradecký kraj s tím, že město by se
k tomuto projektu připojilo právě s opravou opěrné zdi a s rekonstrukcí chodníku. RM ukládá TS
neprodleně umístit zábrany zajišťující na nezbytnou dobu potřebné zúžení průchodné šíře
chodníku přiléhajícího k horní opěrné zdi.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Částečně splněno, projekt opěrné zdi je hotov a bude
připojen k projektu rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní do žádosti o dotaci, která se bude
připravovat v roce 2017.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: V 1. polovině roku 2017 bude podána žádost o dotaci
na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní s připojením projektu na opravu opěrné zdi..
RM 342- 14498/16

Věc : Dětská hřiště s vybavením

20 911 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: Pozděna
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných dětských hřišť
a zároveň zajistit útlum a zrušení vytipovaných dětských hřišť, a to mj. v kontextu s vybudováním
většího centrálního dětského hřiště, které bude na Malecí realizováno v průběhu roku 2016.
Úkol průběžně plněn. Došlo ke zrušení pískoviště u bytového domu č. p. 1306 v ul. Nad
Stadionem a zbytků starších pískovišť u č. p. 570-571 a č. p. 574-575 v u. Malecí. Plochy byly
zarovnány a zatravněny. Dle plánu a kapacitních možností se bude pokračovat v odstranění
nevyhovujících ocelových herních prvků na hřišti u č. p. 727-730 v ul. Na Bořetíně (za
poliklinikou). Zde se s odstraněním začne po dokončení stavby budovy soukromého vlastníka.
Dále budou provedeny úpravy na hřišti v ul. Rašínova.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Úkol průběžně plněn dle plánu a kapacitních
možností..
RM 342- 14499/16

Věc : Sportoviště "+ 10"

20 912 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: Pozděna
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.12.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s TS opravy, údržbu a revitalizaci vybraných sportovišť a
zároveň zajistit případný útlum či zrušení některých venkovních sportovišť.
Žádost o prodloužení termínu plnění. V rámci plnění úkolu bylo zrušeno hřiště na Petanque v
Krčínském parku. Tato plocha je připravena pro zadání zakázky na modernizaci dětského hřiště.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Úkol průběžně plněn dle plánu a kapacitních
možností..

RM 343- 14516/16

Věc : Žádost Ing. P. F. o pokácení stromu na pozemku p. č. 878/14 v k. ú. Vrchoviny

20 962 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
30.11.2016 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením stromu 1 ks ořešáku vlašského na pozemku p. č. 878/14 v k. ú.
Vrchoviny.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednal jsem se žadatelem o pokácení stromu panem Ing.
P. F. Vzhledem k tomu, že ořešák roste v těsné blízkosti jeho domu, chce si ho pokácet sám a
dříví si ponechat na palivo. Pro nás je tato varianta levnější.

Závěr: schválen nový termín: 31.3.2017 z důvodu: Žadatel chce provést kácení svépomocí do konce
března 2017..

STIS
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RM 355- 15132/16

Věc : Žádost p. P. M. K. vlastníka pozemku ke kácení dřevin rostoucích mimo les

21 588 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

TS Technické služby,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2016 Plnění:

30.11.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (ø kmene cca 20 cm), 1 ks smrku pichlavého (ø
kmene cca 38 cm), 1 ks smrku ztepilého (ø kmene cca 13 cm) a 4 ks keřů (o ploše cca 25 m2)
na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15135/16

Věc : Vodorovné dopravní značení "Zákaz zastavení" v ul. U Letiště

21 591 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

27.3.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení“ v délce
10 m před křižovatkou ul. U Letiště s ul. Polní, a to po pravé straně ve směru jízdy od ul.
Nahořanská do ul. Na Kopci. RM ukládá OMM zajistit všechna potřebná vyjádření.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 27.3.2016 z důvodu: Je vydané dopravní stanovení, ale samotná
realizace VDZ bude provedena za vhodných klimatických podmínek, a to více jak 5 °C..
RM 356- 15210/16

Věc : Stanovení dalšího postupu ve věci nákupu tepla pro rok 2017

21 662 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2016 Plnění:

5.12.2016

Garant :

ST

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

RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve vztahu k
zajištění dodávek tepla pro město (budova č. p. 6 + DPS) a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Krčín, MŠ Rašínova, MŠ František, Městské muzeum, MSSS Oáza a ZŠ Komenského, které
budou pro období ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017 řešeny v režimu výhradního
dodavatele, kterým bude PNT s.r.o. RM ukládá ST a ředitelům příslušných příspěvkových
organizací uzavřít na základě udělené výjimky dodatky ke Kupním smlouvám na dodávku tepla.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15214/16

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

21 726 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít s pí Libuší Matoušovou, IČO: 111 60 837, Johnova 310, Nové Město
nad Metují, provozovna: T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu
pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové
Město nad Metují, jako plochu pod dočasnou stavbou provozovny a její přístavby (dle příslušných
povolení), a to na dobu 2 let ode dne 18.12.2016 a za nájemné ve výši 125 Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 357- 15225/16

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

21 736 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

31.12.2016

ST

TS Technické služby, TS Technické služby, Nositel: VojS
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí návrhy a ukládá TS zajistit odstranění 2 pískovišť na sídlišti Malecí (za BD č.
p. 571 a č. p. 574) a dále RM ukládá TS odstranit pískoviště ve dvoře BD č. p. 352 - 355 v ul.
Zborovská, vše viz příloha č. RM 357 - 3/4.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dvě velká pískoviště na Malecí jsou vybouraná a zavezena
zeminou a provedeny terénní úpravy. Třetí, ve dvoře domů č. p. 355 a 354, jsme z kapacitních
důvodů ještě odstranit nestihli. Jen pro informaci dodávám, že z Malecí bylo na skládku do
Křovic odvezeno 11,5 t vybouraného betonu a armatur.

Závěr: schválen nový termín: 31.12.2016 z důvodu: Třetí pískoviště ve dvoře domů č. p. 355 a 354 se z
kapacitních důvodů TS ještě nestihlo odstranit..
RM 357- 15228/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti U Luštince

21 739 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

10.4.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: CecetA
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM souhlasí s předloženým návrhem parkovacích míst ve znění přílohy č. RM 357 - 3/7 a ukládá
OMM obeslat obyvatele sídliště U Luštince dopisem, ve kterém jim bude nabídnuta možnost
zřízení parkovacích míst na pozemku města v souladu s návrhem parkovacích míst ve znění
přílohy č. RM 357 - bod 3/7, a to vlastním nákladem, s tím že na pozemek pod parkovacím
místem s nimi bude uzavřena smlouva o výpůjčce. RM ukládá OMM předložit do radničního
návrhu rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 položku na zadání příslušné PD. Ta
bude zpracována dle předloženého návrhu vyjma podélných stání v ulici U Zvonice.
Částečně splněno. Položka na PD je v rozpočtu na rok 2017. Dopis bude ale odeslán až po
zpracování PD.

Závěr: schválen nový termín: 10.4.2016 z důvodu: Odeslání dopisů občanům až společně s PD..
RM 357- 15240/16

Věc : Souhlas vlastníka k žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

21 749 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

5.12.2016

Int: OSN/498

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.12.2016 Plnění:

RM souhlasí s kácením 17 ks túje (Zerav západní) umístěných na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují a 1 ks třešně na pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno. Kácení bude provedeno do dne 05.12.2016. Kácení zajištěno s TS, bude provedeno v
závislosti na kapacitách TS a klimatických podmínkách.

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

RM 357- 15266/16

Věc : Informace radního Ing. Prouzy - projekt Na kole dětem

21 758 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

5.12.2016

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informace o pracovním setkání k zapojení DS OHP do projektu Na kole
dětem 2017 a dále také Závěrečnou zprávu Na kole dětem 2016, ve znění přílohy č. RM 357 7/14. RM souhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do projektu Na kole dětem a
stanovuje jako kontaktní osobu pro jednání ST p. Petra Hableho.
ST byl telefonicky osloven zástupkyní organizátora a oficiální žádost je předložena do programu
RM jako bod č. RM 361 - 6/12.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 358- 15267/16

Věc : Neoprávněné užívání pozemků v ul. Železova louka - za účasti žadatele a jeho zástupce

21 761 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Šulcová
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na pozemek p. p. č. 236/42 o výměře cca 69 m2 v k.
ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují a poté připravit návrh zveřejnění záměru města prodat
část pozemku p. p. č. 236/2 o výměře cca 5 m2 a pozemek p. p. č. 236/42 o výměře cca 69 m2 v
k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují dle původní žádosti žadatele.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15269/16

Věc : Prodej louky

21 762 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

16.1.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemku v místě a čase obvyklou pro účely
jeho prodeje a připravit a předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č.
137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 16.1.2017 z důvodu: Znalecký posudek je zadán s termínem do dne
15.12.2016. Pokud znalec splní včas zakázku, předpokládáme, že zveřejnění připravíme na první RM v
roce 2017..
RM 358- 15283/16

Věc : Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a
oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují"

21 775 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

26.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro
kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, ve znění přílohy RM
358 - 3/4. RM pověřuje ST jeho podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč
z § 2212, org. 1468 Projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města
spojená s historií Českého Betléma", a 60 tis. Kč z § 3639, org. 1587 Městský mobiliář na §
3111, org. 1672 Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15303/16

Věc : Žádost pí Z. Z. st. o zřízení vyhrazeného stání

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

19.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto
důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá
projednání této záležitosti do RM 360.
Získali jsme vyjádření DI Náchod, které je nesouhlasné. Bylo odesláno pí Z. st. k vyjádření. Po
obdržení tohoto vyjádření bude předloženo do programu RM 362.

Závěr: schválen nový termín: 19.12.2016 z důvodu: Očekáváme vyjádření pí Z. st. k nesouhlasnému
vyjádření DI Náchod..
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RM 358- 15321/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"

21 803 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

5.12.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2016 Plnění:

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod na Podzimní koncert Novoměstské
filharmonie, který se uskuteční v neděli 27.11.2016 od 18:00 hodin v novoměstské sokolovně.
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu 26.11.2016
dopoledne a úklid a odvoz pódia v pondělí 28.11.2016.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15335/16

Věc : Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017

21 814 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

30.11.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 s firmou
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy č. RM
358 - 6/3, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Smlouva je podepsána ze strany poskytovatele služby. K podpisu ze strany města dojde ihned
po uplynutí povinné doby zveřejnění na úřední desce.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 358- 15336/16

Věc : Vyřazení majetku

21 815 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

30.11.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Rašínova 600, MŠ Na
Františku, Městské knihovny, v Areálu Pavlátovy louky a majetku města ve znění přílohy č. RM
358 - 6/4.
Splněno. Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 359- 15360/16

Věc : Plánované akce správců sítí v roce 2017 s výhledem na 2018-2019

21 842 Vznik úkolu: 7.11.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
28.11.2016 Plnění:

5.12.2016

Garant :

ST

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

RM vzala na vědomí informaci o plánovaných akcích správců sítí v roce 2017 s výhledem na
2018-2019 a ukládá ST zajistit ve spolupráci s OMM koordinaci jednotlivých akcí ve městě.
Splněno. Koordinace bude plněna průběžně.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 359- 15366/16

Věc : Žádost - udělení souhlasu s pořádáním akce v areálu bývalých kasáren

21 844 Vznik úkolu: 7.11.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2016 Plnění:

Garant :

3.12.2016

ST

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

RM souhlasí s pořádáním 2. ročníku akce Snowboard-freeski event v lokalitě areálu bývalých
kasáren. Akce se bude konat 03.12.2016, pořadatelem je spolek První řešení, Družební 922,
Nové Město nad Metují, IČO: 26632519. Město Nové Město nad Metují, jako vlastník pozemku p.
p. č. 653/2 a objektu č. p. 427, s pořádáním akce souhlasí, a to pouze za předpokladu dodržení
všech zákonných a bezpečnostních podmínek. Akce je pořádána v plné odpovědnosti
pořadatele a ten je povinen zajistit především: dostatečný počet osob pro organizaci akce,
dostatečný počet parkovacích míst a jejich označení, úklid prostoru po dokončení akce, výstavbu
konstrukce rampy osobou s odbornou způsobilostí, nerušení okolí nadměrným hlukem, zajištění
dostatečným způsobem kapacity WC pro návštěvníky a účastníky závodu.
Konání akce bylo RM 359 odsouhlaseno s datem konání v sobotu dne 03.12.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15378/16

Věc : Výpůjčka pozemků u malé vodní elektrárny - MVE Metuje

21 866 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

Garant :

5.12.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky z důvodu změny výměry pozemků v
areálu MVE dle skutečnosti z 654 m2 na 612 m2, a to pozemek p. p. č. 911/2 o výměře 154 m2,
druh pozemku ostatní plocha; pozemek p. p. č. 911/3 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní
plocha; část pozemku p. p. č. 911/4 o výměře 114 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část
pozemku p. p. č. 912/2 o výměře 314 m2, druh pozemku vodní plocha; vše v k. ú. Nové Město
nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle návrhu viz
příloha č. RM 360 - 2/8. RM pro případ požadavku na odstranění vysázených či náletových
dřevin nemá námitky proti vhodně provedené úpravě a ořezu dřevin půjčitelem s tím, že
požaduje předložit plán těchto navrhovaných úprav k posouzení a před vlastní realizací doložit
souhlas Povodí Labe, s. p.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15379/16

Věc : Pacht pozemků k zemědělským účelům

21 867 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

Garant :

5.12.2016

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.11.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat pozemky k zemědělskému užívání v
souladu s druhem pozemku v k. ú. Krčín, Nové Město nad Metují a Vrchoviny, zapsané na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve znění přílohy č. RM 360 - 2/9.
Splněno.

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

RM 360- 15399/16

Věc : Žádost o udělení souhlasu s odepisováním technického zhodnocení objektu č. p. 415

21 881 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

5.12.2016

Int: OSN/510

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

RM na základě žádosti nájemce prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října, Mateřská
škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO:
25299140, souhlasí s udělením souhlasu vlastníka s odepisováním technického zhodnocení
objektu, který se týká výstavby výtahu pro imobilní v objektu č. p. 415, ul. 28. října. RM ukládá
OSN vystavit souhlas ve znění přílohy č. RM 360 - 4/3.
Splněno - souhlas vydán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 360- 15400/16

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města k 31.10.2016

21 882 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

5.12.2016

Int: OSN/511

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
29.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.10.2016 ve znění přílohy
č. RM 360 - 4/4.
Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15401/16

Věc : Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.10.2016

21 883 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

5.12.2016

Int: OSN/512

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HudM
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
29.11.2016 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.10.2016 ve
znění přílohy č. RM 360 - 4/5.
Splněno. OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15416/16

Věc : Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2017

21 887 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.12.2016 Plnění:

5.12.2016

Garant :

ST

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

RM souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2017 ve znění
upravené přílohy č. RM 360 - 6/1 a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na
rok 2017 takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
Splněno - rozpočet byl ve schválené podobě zveřejněn na úřední desce.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15418/16

Věc : Universální smlouva o předávání hotovosti v obalech

21 889 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
5.12.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.12.2016 Plnění:

30.11.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Universální smlouvu o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s., Na
Příkopě 33 čp. 969, Praha, ve znění přílohy č. RM 360 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - smlouva byla uzavřena.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15426/16

Věc : BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2017

21 891 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

30.11.2016

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky, Nositel: TovZ
5.12.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.11.2016 Plnění:

RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2017/911 na aktualizaci programových produktů firmy
BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění přílohy č. RM 360 - 7/8, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY
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Kontrola úkolů
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Majetkoprávní úkony

14:45

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ul. 28. října
Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/1 - Flash Příloha: RM 361 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Žadatel p. MUDr. P. M., žádá o koupi pozemku p. p. č. 446/4 o výměře 862 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u
KÚ pro KHK, KP Náchod. Žadatel má zájem udržovat pozemek v řádném stavu a o využití pozemku v souladu s
územním plánem. Přílohy č. RM 361 - 2/1: žádost, břemeno, doprava, majetek města, ortofoto, územní plány,
vyjádření odborů.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 361 - 2/1.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 361- 15428/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 446/4 o výměře 862 m2, druh pozemku orná půda, v k.
ú. a obci Nové Město nad Metují, protože se na daném pozemku počítá s parkovištěm či výstavbou parkovacího domu.
RM 361 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej nemovitosti z majetku města na T. G. Masaryka - nebytové jednotky č. 45/104
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/2 - Flash Příloha: RM 361 - 2/2 - Flash

Nemovitost nebytová jednotka č. 104, dnes prodejna drogérie, v přízemí budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují vč. podílu o velikosti 35665/523116 ke společným částem budovy a k pozemku stp. č. 1524 v k. ú.
Nové Město nad Metují. Záměr města zveřejněn dle usnesení RM č. 358-15278/16 ode dne 27.10.2016 do dne
02.12.2016. Přílohy č. RM 361 - 2/2: zveřejněný záměr, znalecký posudek, vyjádření odborů - pro připomenutí.
K rozhodnutí:
Podle otevřených obálek na zasedání RM: 1) Doporučit ZM prodat nemovitost za nabídnutou cenu. 2) Nedoporučit ZM
schválit prodej nemovitosti za nabídnutou cenu a uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout. 3) Uložit OMM
zveřejnit záměr města pronajmout.
Odůvodnění:
Nabídka je vyšší než cena v čase a místě obvyklá stanovená znaleckým posudkem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP, paní M. Šulcová, otevřela na jednání RM jedinou doručenou obálku - jednalo se o nabídku p. R. V.,
který za nebytové prostory č. 45/104 nabídl částku ve výši cca 3,7 mil. Kč. Radní svým hlasováním doporučili ZM
schválit prodej.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15429/16,
(uložen úkol číslo 21893).
RM doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti nebytové jednotky č. 104 (45/104), prodejny drogérie, umístěné v přízemí
budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují vč. podílu o velikosti 35665/523116 na společných částech
budovy a pozemku st. p. č. 1524 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedenou KÚ pro KHK, KP Náchod na LV č.
4582 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 3.700.000 Kč, zájemci p. R. V., a
to dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodat nemovitost s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do
katastru nemovitostí. Dle RM je nemovitost pro město nepotřebná, město by muselo hradit její údržbu, a proto RM doporučuje
ZM nemovitost prodat za nabídnutou částku.

STIS

RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Prodej pozemků z majetku města v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/3 - Flash Příloha: RM 361 - 2/3 - Flash

Podle usnesení č. RM 358-15267/16 uložila RM zajistit znalecký posudek na pozemek p. p. č. 236/42, který je
zaplocen stavbou opěrné zdi s terasou náležející k pozemkům p. p. č. 235/8 a st. p. č 406. Příslušné odbory se shodly
na kompromisu odprodat pouze část pozemku pod opěrnou zdí s terasou. Na RM č. 358 p. P. S. a p. B. G. informovali
radní o vývoji celé záležitosti týkající se úprav chaty, stavby plotu a zásahu do městského pozemku. Přílohy č. RM
361 - 2/3: foto, návrh záměru č. 1, návrh záměru č. 2, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
1/ Souhlasit se zveřejněním návrhu záměru města č. 1, 2/ souhlasit se zveřejněním návrhu záměru města č. 2.
Odůvodnění:
Odbory souhlasily pouze s dlouhodobým pronájmem. Po konzultaci ST s p. P. S. byl připraven, nad rámec usnesení
č. RM 358-15267/16, návrh záměru č. 2. Stavba chaty je umístěna téměř na samé hranici pozemků a pro její
funkčnost je dle sdělení žadatele, opěrná zeď nutností. Dle OMM by ale nové oplocení mělo plynule navazovat na
hranici pozemků p. p. č. 235/8 s p. p. č. 235/9 v k. ú. Krčín. U pozemku p. p. č. 236/2 byla uvedena původně výměra
cca 5 m2. Pro vyhotovení GP je ponechána rezerva 1 m2 z důvodu možného zpřesnění výměry při vyhotovení
geometrického plánu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Byla vysvětlena varianta č. 2.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 361- 15430/16,
(uložen úkol číslo 21894).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 236/2 o výměře cca 6 m2 a část pozemku p. p. č.
236/42 o výměře cca 67 m2 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu záměru č. 2, viz příloha č.
RM 361 - 2/3.

STIS

RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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2.4 Prodej pozemku z majetku města - Rychta
Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/4 - Flash Příloha: RM 361 - 2/4 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM, usnesením č. RM 345-14657/16 ze dne 11.04.2016, zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č.
646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v
lokalitě na Rychtě, z majetku města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální
cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem na částku 1 200 Kč/m² pozemku včetně daně z
přidané hodnoty. Město má zájem o zastavění pozemku dle ÚP a dle Regulačního plánu územní mezi ulicemi
Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, proto byl pozemek opakovaně nabízen k prodeji za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města. Záměr města byl zveřejněn ode dne 19.04.2016 do dne 02.08.2016. Ke zveřejněnému
záměru města byla podána 1 nabídka od společnosti ATELIÉR DĚDEK s. r. o., IČO: 275 01 850, Dobenínská 1992,
547 01 Náchod. Usnesením č. RM 353-15055/16 bylo OMM uloženo pozvat zájemce k projednání nabídky, kterou
předložil. Zájemce si po jednání se ST a OMM vyžádal čas na prověření podmínek a nákladů na přeložku hlavního
řadu STL plynovodu a poté svoji nabídku upravil ve prospěch města. Přeložku hlavního řadu STL plynovodu zajistí na
svoje náklady a svůj záměr dokončí nejpozději do 8 let. Přílohy č. RM 361 - 2/4: nabídka, foto, ortofoto, zveřejněný
záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasily. OMP: výstavba na pozemku bude regulovaná podle Opatření obecné povahy
č. 1/2010 ze dne 16.09.2010, nazvaného jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G.
Masaryka. Pro záměry města je pozemek nepotřebný a město má zájem, aby byl pozemek zastavěn. Dle znaleckého
posudku ze dne 11.03.2015 byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 1.200 Kč/m². Po min.12x
opakovaném zveřejnění záměru města prodat byla podána jediná reálná nabídka, která obsahovala všechny
požadované náležitosti. Po projednání s ST a OMM byl podstatně zkrácen termín z původních 15 let na 8 let a
zájemce ustoupil od požadavku, aby přeložky inženýrských sítí zajistilo na vlastní náklady město.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 361- 15431/16,
(uložen úkol číslo 21895).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě na Rychtě, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, zájemci, společnosti ATELIÉR DĚDEK s. r. o., IČO: 275 01 850, Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, za nabídnutou a
tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.203 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.055.031 Kč vč. DPH, za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru. Nabídka je v souladu se záměrem města zastavět pozemek stavbami dle ÚP a dle
Regulačního plánu územní mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, v termínu do 8 let od koupě pozemku, s
tím, že zájemce (kupující) se vypořádá s přeložkou hlavního řadu STL plynovodu, příp. s vedením elektro, na vlastní náklady.

STIS

RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Směna pozemků - pí M.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/5 - Flash Příloha: RM 361 - 2/5 - Flash

K žádosti paní Z. M., dále jen žadatelky, která požádala o směnu svých pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, Na
Studýnkách a to pozemku p. p. č. 1016 o výměře 235 m², druh pozemku lesní pozemek, a pozemku p. p. č. 1017/2 o
výměře 223 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2066-333/2016 za pozemek z majetku města p. p. č. 2098/2 o
výměře 199 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, uložila RM usnesením č. RM 34914812/16 zajistit znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou. Předkládáme návrh zveřejnění záměru města
směnit. Paní M. uvedla, že po prostudování znaleckého posudku přišla k názoru, že pozemek č. 2098/2 (199 m2)
užívá v dobré víře, že je v jejím vlastnictví, více jak deset let a tak by prosila o bezplatnou výměnu za druhé dva
pozemky č. 1017/2 (223 m2) a č. 1016 (235 m2). Přílohy č. RM 361 - 2/5: foto 1, foto 2, foto 3, geometrický plán,
pozemky města, snímek mapy, znalecký posudek, návrh záměru.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru města dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
GP byl vyhotoven na náklady žadatelky a znalecký posudek na náklady města ve smyslu usnesení č. RM 34914812/16. Odbory se směnou souhlasí. OMM navrhuje vyhovět návrhu žadatelky na směnu bez doplatku, protože
porosty na pozemku města p. p. č. 2098/2 v k. ú. Nové Město nad Metují oceněné ve znaleckém posudku na 12.288
Kč vysadila žadatelka, stejně jako porost na lesním pozemku p. p. č. 1016, oceněný na částku 7 369 Kč. Pozemky p.
p. č. 1016 a p. p. č. 1017/2 jsou pro město nezbytné z důvodu těžby z lesního pozemku p. p. č. 997 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Rozdíl mezi cenou převáděných pozemků je 1.730 Kč, přičemž cena za 199 m2 pozemku města je
3.391 Kč (tj. 17 Kč/m2) a cena za 458 m2 pozemku žadatelky je 1.661 Kč (tj. cca 3,60 Kč/m2). Nutno dodat, že
pozemek p. p. č. 2098/2 je dle názoru OMM pro město nepotřebný. Dle znaleckého posudku je cena obvyklá za 1 m2
pozemků žadatelky 20 Kč, tj. 9.200 Kč, za 1 m2 pozemku města 130 Kč, tj. 26.000 Kč.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 361- 15432/16,
(uložen úkol číslo 21896).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek p. p. č. 2098/2 o výměře 199 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují za pozemky p. p. č. 1016 o výměře 235 m², druh pozemku lesní pozemek, a p. p. č. 1017/2 o výměře
223 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2066-333/2016 z pozemku p p. č. 1017, z majetku žadatelky, vedené na LV č.
4667 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za podmínek uvedených v návrhu zveřejnění.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Směna pro cyklostezku do Vrchovin - část I. (PŘESUNUTO DO RM 362)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/6 - Flash Příloha: RM 361 - 2/6 - Flash

Pro realizaci cyklostezky do Vrchovin byl zadán dle schváleného projektu na stavbu cyklostezky geometrický plán na
rozdělení pozemků p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6 v k. ú. Vrchoviny, který má ve spoluvlastnictví podílem o velikosti ¼,
vlastník, p. L. H. Geometrickým plánem č. 571-608/2016 byl z obou pozemků oddělen pozemek p. p. č. 301/12, a to 2
502 m2. Vlastník navrhuje směnit výměru 625,5 m2 z pozemku p. p. č. 301/12 za část pozemku p. p. č. 292/5 o
výměře 1251 m2 v k. ú. Vrchoviny, tj. za dvojnásobek výměry jeho podílu na pozemku p. p. č. 301/12. Za účelem této
směny je třeba vyhotovit geometrický plán na rozdělení p. p. č. p. p. č. 292/5, který leží na opačné straně komunikace
od viaduktu u Ammannu do Vrchovin. Přílohy č. RM 361 - 2/6: návrh GP, návrh GP-ortofoto, snímek mapy, návrh
záměru.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dělením pozemku a poté se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Pozemek p. p. č. 292/5 ztrácí pro město na
významu pokud povede cyklostezka po opačné straně komunikace a proto je jeho směna i v dvojnásobné výměře pro
město přijatelná. Znalecký posudek slíbil znalec odevzdat do dne 30.11.2016. Pokud to nestihne, sdělíme RM ceny
přímo na zasedání RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP ukázala radním na prezentovaném snímku, o které pozemky se jedná a který pozemek je p. H. Radní
rozhodli o přesunutí bodu do programu jednání RM č. 362. Je třeba ještě dále jednat s p. H.

STIS
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2.7 Prodej louky v ul. Husitská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/7 - Flash Příloha: RM 361 - 2/7 - Flash

Podle usnesení č. RM 358-15269/16 předkládáme znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou a návrh
záměru města prodat pozemek p. p. č. 137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Krčín a obci
Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 361 - 2/7: návrh záměru, ortofoto-majitelé, ortofoto, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Znalecký posudek v příloze č. RM 361 - 2/7.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 361- 15433/16,
(uložen úkol číslo 21897).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní porost
v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují, zapsaný na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za podmínek uvedených v přiloženém návrhu záměru
města prodat.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.8 Nájem pozemku pro stavbu cyklostezky do Vrchovin s SPÚ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/8 - Flash Příloha: RM 361 - 2/8 - Flash

Na základě žádosti města předložila ČR - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Praha 3 - Žižkov, zastoupený Bc. Pavlem Fajfrem, vedoucím oddělení správy majetku Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj, adresa Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové, smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č.
995/11 o výměře 428 m2 v k. ú. Vrchoviny. Za pronájem části pozemku ode dne 01.01.2017 do nabytí právní moci
stavebního povolení je požadováno roční nájemné ve výši 4 Kč/m2, po nabytí právní moci stavebního povolení je
požadováno roční nájemné ve výši 8 Kč /m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, resp. do doby prodeje
části pozemku zastavěného stavbou cyklostezky. Přílohy č. RM 361 - 2/8: nájemní smlouva vč. příloh, ortofoto, PN.
K rozhodnutí:
Ne/schválit nájemní smlouvu.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují chce žádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. K žádosti je třeba doložit
stavební povolení. Podkladem pro vydání stavebního povolení je prokázání vztahu žadatele-stavebníka k pozemku,
který má být dotčen stavbou. SPÚ požaduje za tímto účelem uzavření nájemní smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 361- 15434/16,
(uložen úkol číslo 21898).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 995/11 o výměře 428 m2 v k. ú. Vrchoviny, označené
Nájemní smlouva č. 59N16/13 s pronajímatelem ČR - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká
1024/11a, Praha 3 - Žižkov, zastoupený Bc. Pavlem Fajfrem, vedoucím Oddělení správy majetku Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové. Uzavření smlouvy s ČR - SPÚ, jako vlastníkem
části jednoho z pozemků, který je dotčený cyklostezkou je nezbytné pro vydání stavebního povolení jako podkladu pro žádost
o dotaci ze SFDI.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

2.9 Výpůjčka částí pozemků v lokalitě Malecí - nákupní centrum
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/9 - Flash Příloha: RM 361 - 2/9 - Flash

Části pozemků: p. p. č. 589/1, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 589/2, druh pozemku trvalý travní porost a p.
p. č. 2242, druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře cca 2350 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 356-15174/16 ze
dne 26.09.2016 byl ode dne 04.10.2016 do dne 21.10.2016 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku výše
uvedené části pozemků za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a pro výstavbu spojovacího chodníku. Ke
zveřejněnému záměru bylo dne 11.10.2016 doručeno souhlasné vyjádření žadatele se zpřesněním výměry
požadovaných částí pozemků. Přílohy č. RM 361 - 2/9: zveřejněný záměr, návrh smlouvy, PN.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky byl zveřejněn v souladu s usnesením RM 356 ze dne 26.09.2016 na základě žádosti společnosti
Czech Retail Project Gamma k. s. Pozemky p. p. č. 589/1 a 589/2 jsou nyní pronajaty k zemědělským účelům p. P. H.,
smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2016. Dle vyjádření zájemce o výpůjčku je termín ukončení stávající
smlouvy se zemědělcem dostačující, neboť výstavbu plánují zahájit na jaře 2017. Zájemce souhlasí s uzavření
smlouvy o výpůjčce dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 361- 15435/16,
(uložen úkol číslo 21899).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků: část p. p. č. 589/1 o výměře 2300 m2, část p. p. č. 589/2 o výměře
37 m2 a část p. p. č. 2242 o výměře 7 m2, všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 2/9, mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Czech Retail Project Gamma k. s., zastoupenou p. Steffenem Buschem, sídlem:
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČO: 02054787, DIČ: CZ699003555, a to za účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a
výstavby spojovacího chodníku - dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního povolení, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

2.10 Pacht pozemků k zemědělským účelům - louky v lokalitě Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/10 - Flash Příloha: RM 361 - 2/10 - Flash

Nemovitosti - pozemky o celkové výměře 10 476 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM
358-15275/16 ze dne 24.10.2016 byl ode dne 08.11.2016 do dne 25.11.2016 zveřejněn záměr města propachtovat
pozemky k zemědělskému užívání. K záměru podána dne 14.11.2016 jedna nabídka v uzavřené obálce, která byla
otevřena na zasedání RM. Obsah obálky byl připojen k přílohám. Přílohy č. RM 361 - 2/10: zveřejněný záměr, návrh
dohody, PN, nabídka.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu s pachtovným dle nabídky zájemce.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu se stanovisky odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 358 s minimální cenou
pachtovného ve výši 2 % dle BPEJ v k. ú. Nové Město nad Metují. Znění smlouvy bude vycházet ze schválené
vzorové smlouvy - viz usnesení č. RM 345-14654/16 ze dne 11.04.2016. Stávající smlouva o nájmu s p. P. H. ze dne
11.10.2010 bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2016 - souvisí s následnou výpůjčkou částí p. p. č. 589/1 a 589/2
pro projekt nákupního centra, viz bod č. 2/9. V příloze č. RM 361 - 2/10 návrh dohody vč. PN.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela jedinou doručenou obálku - p. H., pachtovné ve výši 2 % z hodnoty BPEJ - pozemky využívá
na sekání trávy. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 361- 15436/16,
(uložen úkol číslo 21900).
RM schvaluje propachtování zemědělských pozemků p. p. č. 569/2 o výměře 48 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část
p. p. č. 589/1 o výměře 5235 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/2 o výměře 1043 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; p. p. č. 613/1 o výměře 2877 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 621 o výměře 139 m2, druh
pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 624/6 o výměře 825 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část p. p. č. 2068/3 o
výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedených na LV 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru, zájemci, p. P. H., a to od 01.01.2017 za nabídnuté pachtovné ve výši 2 % z hodnoty pozemků dle
BPEJ v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že pozemky budou užívány pouze jako louky a stávající smlouva o nájmu s p. P.
H. bude ukončena dohodou ke dni 31.12.2016.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.11 Výpůjčka - snížení plochy - Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/11 - Flash Příloha: RM 361 - 2/11 - Flash

Část pozemku p. p. č. 876/3 o výměře 600 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, vedený na LV 10001 u
KÚ pro KHK, katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, vypůjčena ode dne
15.07.2009 p. Z. P. za účelem údržby. Na část výše uvedeného pozemku o výměře 92 m2 byla uzavřena kupní
smlouva s manželi P., výměra vypůjčené plochy se tak snížila a tento stav je nutné uvést do souladu s uzavřenou
smlouvou o výpůjčce. Přílohy č. RM 361 - 2/11: snímek mapy, foto, návrh dodatku vč. PN.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce části pozemku se sníženou výměrou.
Odůvodnění:
Snížení plochy k výpůjčce ze stávajících 600 m2 na 508 m2 z důvodu prodeje části pozemku o výměře 92 m2.
Vypůjčitel má zájem o výpůjčku zbylé plochy o výměře 508 m2 za stávajících podmínek. Jedná se o zatravněnou
plochu v okolí domu (bydliště vypůjčitele).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 361- 15437/16,
(uložen úkol číslo 21901).
RM schvaluje uzavření předloženého dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku p. p. č. 876/3, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, uzavřené dne 15.07.2009, o snížení vypůjčené výměry pozemku na novou výměru
508 m2, a to s vypůjčitelem p. Z. P.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

2.12 Výpůjčka části pozemku z majetku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/12 - Flash Příloha: RM 361 - 2/12 - Flash

Část pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 358-15276/16 ze dne 24.10.2016 byl ode dne 08.11.2016 do dne
25.11.2016 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem zahrady, viz příloha č. RM
361 - 2/12: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru jsme dne 16.11.2016 obdrželi souhlasné vyjádření žadatelů
manželů D. a L. K. Jiná vyjádření či stanoviska nebyla doručena.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky byl zveřejněn v souladu s usnesením RM 358. Stávající vypůjčitel paní A. K. nemovitost prodala a
podala ze smlouvy výpověď, smlouva končí ke dni 31.12.2016. Pozemek je zaplocen a jsou zde vysázeny jehličnany
tvořící bariéru, plot není vlastnictvím města a není zkolaudován, z tohoto důvodu ve stávající smlouvě s pí K.
sjednána podmínka odstranění oplocení při ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Vzhledem k tomu, že
pozemek bude následně vypůjčen k témuž účelu, bude plot zachován a ve smlouvě s novými vypůjčiteli sjednána táž
podmínka ohledně oplocení a jeho odstranění. Výměra k výpůjčce je tak malá, že vybrané nájemné by bylo
zanedbatelné, z tohoto důvodu byla navržena výpůjčka. Znění smlouvy bude vycházet ze schválené vzorové
smlouvy - viz usnesení č. RM 345-14655/16 ze dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 361- 15438/16,
(uložen úkol číslo 21902).
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města, vedený
na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ode dne 01.01.2017,
zájemcům manželům D. a L. K., dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, a to za účelem zahrady, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou odstranění oplocení při ukončení smlouvy, pokud nebude v době
ukončení dohodnuto jinak. RM rozhodla, že užívání pozemku bude v tomto konkrétním případě řešeno formou výpůjčky, a to
z toho důvodu, že se jedná o užívání malé části pozemku a vybrané nájemné by činilo zanedbatelnou položku.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

2.13 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání - Paliva Jelen
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/13 - Flash Příloha: RM 361 - 2/13 - Flash

Části pozemku p. p. č. 2176/11 o celkové výměře 700 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v
majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují. Záměr města pronajmout pozemek byl zveřejněn z důvodu ukončení nájmu dosavadním nájemcem
výpovědí k 31.12.2016 za podmínek: pronájem nejvyšší nabídce, minimální nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok, účel
skladování stavebních hmot. Záměr byl zveřejněn ode 08.11.2016 do dne 25.11.2016. K záměru byla dne 22.11.2016
doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na jednání RM. Obsah neotevřené obálky bude po jejím
otevření na zasedání RM připojen k přílohám. Jiné nabídky či vyjádření nebyly podány. Přílohy č. RM 361 - 2/13:
zveřejněný záměr, foto.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu.
Odůvodnění:
Jednatelka společnosti PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o., paní Eva Svobodová, podala výpověď ze
smlouvy z důvodu ukončení podnikatelské činnosti s tím, že nájem skončí ke dni 31.12.2016. O pronájem plochy o
výměře 700 m2 požádal nový provozovatel areálu paliv p. Josef Jelen. Pozemek je oplocen a má samostatný vstup,
nachází se v trase přeložky I/14 a z jedné strany jej obklopuje cihlový plot, jehož stav je špatný, plot se rozpadá,
vlastníkem však není město, plot patří k bývalému areálu „Tepny“. Stávající nájemce provedl v roce 2013 na své
náklady likvidaci spadané suti v délce cca 10 m (část za pronajatou plochou), avšak destrukce pokračuje a cihly po
částech padají na městský pozemek, zde jsou ukládány. Záměr pronájmu zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů
a v souladu s usnesením RM 358 s podmínkou, že z důvodu umístění zařízení staveniště nebude možné užívání ke
sjednanému účelu v období rekonstrukce viaduktu a komunikace v ul. Havlíčkova v plném rozsahu s tím, že za tuto
dobu nebude požadováno nájemné. Zájemce byl s omezením užívání seznámen při osobním jednání na MěÚ. Znění
smlouvy bude vycházet ze schválené vzorové smlouvy - viz usnesení č. RM 345-14653/16 ze dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela jedinou doručenou obálku - nabídka p. Josefa Jelena činila výši 65 Kč/m2 ve čtvrtletních
splátkách.
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 361- 15439/16,
(uložen úkol číslo 21903).
RM schvaluje pronájem částí pozemku p. p. č. 2176/11 o celkové výměře 700 m2, druh pozemku ostatní plocha, z majetku
města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
zájemci Josefu Jelenovi, IČO: 635 91 031, K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, a to ode dne 01.01.2017 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, za účelem skladování stavebních hmot, za
roční nájemné v nabídnuté a tedy sjednané výši 65 Kč/m2 pozemku, tj. v celkové výši 45.500 Kč ročně a 10% slevu z
aktuálních ceníkových cen na písky, drtě, okrasné kačírky a to po celou dobu nájmu s tím, že část pronajatého pozemku
nebude možné užívat v plném rozsahu ke sjednanému účelu v období rekonstrukce viaduktu a komunikace v ul. Havlíčkova z
důvodu umístění zařízení staveniště a po tuto dobu bude město požadovat nájemné pouze dle skutečně užívané plochy.
Dále město nebude odpovídat za škody způsobené pádem rozpadlé zdi na hranici pozemku.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

2.14 Výpůjčka pozemku pro stavbu cyklostezky do Vrchovin
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 2/14 - Flash Příloha: RM 361 - 2/14 - Flash

Na základě žádosti města Nové Město nad Metují předložila Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. s., IČO: 709 47
996, se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, která vykonává vlastnická práva
Královéhradeckého kraje, IČO: 70 88 95 46, se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, smlouvu
o výpůjčce části pozemku p. p. č. 892/1 o výměře 191 m2 v k. ú. Vrchoviny. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, resp. do doby převodu části pozemku zastavěného stavbou cyklostezky. Přílohy č. RM 361 - 2/14: smlouva
o výpůjčce, PN, projekt, ortofoto, majetek města s polohopisem.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
Odbory s uzavřením smlouvy o výpůjčce souhlasí, protože její uzavření je nezbytné ke stavebnímu řízení. Bez
stavebního povolení nelze žádat o dotaci ze SFDI.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 361- 15440/16,
(uložen úkol číslo 21904).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 892/1 o výměře 191 m2 v k. ú. Vrchoviny, č. smlouvy:
9/40/16/0198/Ha/N s půjčitelem, Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. s., IČO: 709 47 996, se sídlem: Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové - Plačice. Uzavření smlouvy s KHK, jako vlastníkem části jednoho z pozemků, který je dotčený
cyklostezkou je nezbytné pro vydání stavebního povolení jako podkladu pro žádost o dotaci ze SFDI.

STIS

RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 361 - 5.12.2016

Rozvoj

15:45

OMM

3.1 Komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek - Stará ekologická zátěž Elton
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení složení speciální komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek u veřejné
zakázky „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“. Navržené složení komise: členové - Ing. Michal
Beseda, MBA, Ing. Simona Vojnarová, Ing. Ondřej Hanka, p. Martin Hájek, Ing. Miloslav Chlápek - Oddělení vodního
hospodářství, sanace, geologie (KÚ KHK) a náhradníci členů komise: p. Petr Hable, Ing. Libor Pozděna, Mgr. Jana
Továrková, Ing. Kateřina Novotná, Ing. Zdeněk Štorek - vedoucí Oddělení vodního hospodářství (KÚ KHK).
K rozhodnutí:
Ne/schválit složení komise pro veřejnou zakázku „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 361- 15441/16
RM schvaluje složení komise pro veřejnou zakázku „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“. Navržení
složení komise: členové - Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Simona Vojnarová, Ing. Ondřej Hanka, p. Martin Hájek, Ing. Miloslav
Chlápek - Oddělení vodního hospodářství, sanace, geologie (KÚ KHK) a náhradníci členů komise: p. Petr Hable, Ing. Libor
Pozděna, Mgr. Jana Továrková, Ing. Kateřina Novotná, Ing. Zdeněk Štorek - vedoucí Oddělení vodního hospodářství (KÚ
KHK).
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Parkovací automaty Husovo náměstí, ul. Komenského - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/2 - Flash Příloha: RM 361 - 3/2 - Flash

Dodávka a zprovoznění parkovacích automatů firmou WSA doprava a parkování s.r.o. bylo dokončeno dne
26.08.2016. Z důvodů zpoždění certifikace nebyly dodány čtečky bezkontaktních platebních karet a jejich dodání bylo
slíbeno do konce října. Problémy s certifikací doposud nebyly dořešeny. Firma se na jednání u MST dne 11.11. 2016
za zpoždění omluvila a jako kompenzaci poskytla slevu na dodávku automatů ve výši 10 % tj. 82.572,80 Kč vč. DPH.
Vysvětlila důvody problémů s dodávkou a stanovila termín dodávky čteček bezkontaktních platebních karet do dne
28.02.2017. Předmětem dodatku č. 2 je snížení ceny za dodávku parkovacích automatů o slevu a posun termínu
dokončení díla.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo
náměstí, ul. Komenského“.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. Z důvodů problému certifikace malých čteček lze do
automatů nainstalovat ihned čtečky větší se samostatným displejem (typ čteček v SOD nebyl specifikován). Dodavatel
tyto čtečky nedoporučil z důvodů estetických a z důvodu uživatelského (2 displeje). OMM společně s MST požaduje
čtečky malé.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - tzn., že se tam posouvá termín - ve vazbě na VŘ to neporušilo žádné podmínky? MST - ne +
dovysvětlil.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15442/16,
(uložen úkol číslo 21905).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul.
Komenského“, ve znění přílohy RM 361 - 3/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 361 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

3.3 Žádost o vyjádření města Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/3 - Flash Příloha: RM 361 - 3/3 - Flash

Dne 12.10.2016 podala firma REC.ing spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, žádost o
vydání závazného stanoviska Nového Města nad Metují, jako vlastníka pozemku p. p. č. 2038/1 ke zřízení kanalizační
přípojky z objektu č. p. 1061, ul. Pod Výrovem. Celková délka kanalizační přípojky je 9 m z toho 6,5 m na pozemku
města. Dimenze potrubí DN 150, šířka výkopu 0,8 m. Jedná se o kanalizační přípojku pro odvedení splaškových vod z
bytové jednotky v rekonstruovaném domě č. p. 1061. Dle vyjádření firmy REC.ing spol. s r.o. je předpokládaná doba
realizace 1-2 dny při úplné uzavírce komunikace na 1 den. Přesný termín bude určen až na základě územního
souhlasu a dle klimatických podmínek pro provádění prací.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uložením kanalizační přípojky pro bytovou jednotku v č. p. 1061, ul. Pod Výrovem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM. K uložení kanalizační přípojky nemáme připomínek. Firma REC.ing. spol. s r.o. byla dne 03.11.2016
požádána o doplnění žádosti o požadované informace a upřesnění projektové dokumentace. Veškeré údaje byly dne
18.11.2016 doplněny. Návrh vyjádření za vlastníka pozemku navrhujeme ve znění přílohy č. RM 361 - 3/3.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 361- 15443/16,
(uložen úkol číslo 21906).
RM souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro bytovou jednotku v ul. Pod Výrovem 1061, Nové Městě nad Metují, do
pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pod Výrovem a ukládá OMM zaslat potřebné vyjádření pro vydání
územního souhlasu ve znění přílohy č. RM 361 - 3/3.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost pí L. L. o souhlas k umístění přístřešku pro parkovací stání na hranici pozemku ve vlastnictví
města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/4 - Flash Příloha: RM 361 - 3/4 - Flash

Dne 22.11.2016 podala pí L. L. žádost o souhlas k umístění přístřešku pro parkovací stání umístěné na pozemku p. p.
č. 1087/4, k. ú. Nové Město nad Metují (Studýnky). Jeho umístění je navrženo cca 0,5 m od hranice pozemku p. p. č.
1087/21 - ostatní plocha (ostatní komunikace), který je ve vlastnictví města. Přístřešek je obdélníkového tvaru o
rozměrech cca 2,4 x 4,5 m, tj. 10,8 m2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním přístřešku pro parkovací stání na p. p. č. 1087/4.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Proti umístění parkovacího stání nemáme námitek. Souhlasíme s povolením výjimky z odstupové
vzdálenosti, která je stavebním zákonem stanovena na 2 m od hranice pozemku.
Stanovisko OMP: Pokud se bude jednat pouze o vhodné zpevnění povrchu pro parkování, nemáme námitky. Pokud
se bude jednat o stavbu trvalého charakteru nejsme tomu příliš naklonění, protože stavba bude umístěna do 2 m od
pozemku města. Domníváme se, že v chatové osadě jde především o rekreování osob a ne o stavby, které slouží k
opatrování vozidel, většinou jsou přístřešky pro os. vozidla budována pro ochranu před zimním obdobím.
Stanovisko ARCH: Se stavbou a umístěním přístřešku souhlasím.
Stanovisko OVRR: Umístění stavby bude předcházet řízení o udělení výjimky z odstupových vzdáleností dle § 169
stavebního zákona. Je potřeba upozornit na to, že žádná část stavby dle § 25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. nesmí
přesáhnout na sousední pozemek, což by se mohlo u nejmenší vzdálenosti 0,5 m stát v případě přesahu střechy. V
normě ČSN 73 0802 je v čl. 10.2.1 stanoveno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici
stavebního pozemku kromě veřejného prostranství (např. do ulice, parku, prostoru vodních ploch). Pokud tomu tak
bude, je nutný souhlas vlastníka sousedního pozemku, nejlépe se zápisem věcného břemene vymezující rozsah
požárně nebezpečného prostoru.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dle názoru ST zde není problém se souhlasem města.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 361- 15444/16
RM souhlasí s umístěním přístřešku pro parkovací stání na p. p. č. 1087/4 ve vzdálenosti cca 0,5 m od hranice pozemku p. p.
č. 1087/21 vedeného jako ostatní plocha (ostatní komunikace), který je ve vlastnictví města.
RM 361 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

3.5 Žádost p. A. D. k záměru postavit novostavbu garáže na hranici pozemku ve vlastnictví města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/5 - Flash Příloha: RM 361 - 3/5 - Flash

Dne 14.11.2016 podal p. D. žádost o vyjádření se k záměru postavit novostavbu skladu a garáže na p. p. č. 150/1, k.
ú. Krčín, kterou by rád umístil na hranici s p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada, který je ve vlastnictví města. Ke
garáži bude umožněn příjezd přes parcelu p. p. č. 111/1, která je ve vlastnictví investora a na níž je již garáž s min.
jedním garážovým stáním umístěna. Na místě, kde žadatel žádá o umístění novostavby garáže se v současnosti
nachází jiná stavba, zřejmě se jedná o sklad zahradního nářadí. Navrhovaná stavba je obdélníkového tvaru o
rozměrech 6,3 x 16,3 m, tj. 96,4 m2, kontaktně zateplena. Objekt bude zastřešen pultovou střechou s plechovou
krytinou ve sklonu 5°.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním novostavby skladu a garáže na p. p. č. 150/1 na hranici s p. p. č. 152/1 vedeného jako
zahrada ve vlastnictví města Nového Města nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: V případě, že bude požárně nebezpečný prostor přesahovat na pozemek města (nyní to z
dokumentace není zcela zřejmé), tak s umístěním doporučujeme nesouhlasit, neboť by došlo k zatížení pozemku
města, na kterém by se do budoucna nedala postavit žádná stavba. Pozemek města je dle ÚP plochou pro bydlení nízkopodlažní. Jinak proti umístění nemáme námitek a souhlasíme s povolením výjimky z odstupové vzdálenosti,
která je stavebním zákonem stanovena na 2 m od hranice pozemku.
Stanovisko OMP: Nesouhlasíme s umístěním stavby na hranici pozemku - z jiného pohledu na věc: Zastínila by
zahradu u č. p. 34. Velikost garáže se nám zdá nepřiměřená pro umístění auta a zahradního nářadí (to nebude jen
garáž). U objektu garáž je a je přistavena k č. p. 34.
Stanovisko ARCH: Se stavbou objektu garáže souhlasím za předpokladu, že stavba nebude požárním rizikem pro
městský pozemek a stavby / i dočasné /na něm umístěné. Voda ze střechy objektu garáže bude svedena na pozemek
žadatele.
Stanovisko OVRR: Dle § 25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. lze s ohledem na charakter zástavby umístit až na hranici
pozemku garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. Umístění stavby bude předcházet
řízení o udělení výjimky z odstupových vzdáleností dle § 169 stavebního zákona. V normě ČSN 73 0802 je v čl. 10.2.1
stanoveno, že požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici stavebního pozemku. Proto by garáž na
hranici požárně nebezpečný prostor vykazovat neměla. Pokud tomu tak bude, je nutný souhlas vlastníka sousedního
pozemku, nejlépe se zápisem věcného břemene vymezující rozsah požárně nebezpečného prostoru.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - zde stanoviska již tak jednomyslná nejsou. ST doporučil nesouhlasit - hlasováno - 5 pro. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 361- 15445/16
RM nesouhlasí s umístěním novostavby skladu a garáže na p. p. č. 150/1 na hranici s p. p. č. 152/1 vedeného jako zahrada
ve vlastnictví města Nového Města nad Metují. V případě, že bude požárně nebezpečný prostor stavby přesahovat na
pozemek města, tak RM s umístěním nesouhlasí, neboť by došlo k zatížení pozemku města, na kterém by se do budoucna
nedala postavit žádná stavba.
RM 361 Nesouhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny - Smlouva a právu k provedení stavby na p. p. č. 301/3
a 301/6 v k. ú. Vrchoviny (PŘESUNUTO DO RM 362)
Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/6 - Flash Příloha: RM 361 - 3/6 - Flash

Identifikace:

V současné době je zpracována projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu. Část stavby je navržena na části
pozemků p. p. č. 301/3 a 301/6 v k. ú. Vrchoviny, zapsaných v KN na listu č. 274 vedeném Katastrálním úřadem pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Vlastníkem podílu o velikosti 3/4 na výše uvedených pozemcích zapsaných v KN
na listu č. 274 je pí H. T. ORM předkládá ke schválení Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město
nad Metují a pí H. T.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu k provedení stavby „Cyklostezka Nové Město nad Metují - Vrchoviny“.
Odůvodnění:
Pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby je nutné uzavřít s vlastníkem pozemku Smlouvu o právu k
provedení stavby.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bod byl přesunut k projednání do programu příští RM č. 362, tj. dne 19.12.2016 za účelem získání dalšího prostoru k
jednání.

3.7 Podnět Ing. V. Z. ve věci územního plánování
Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/7 - Flash Příloha: RM 361 - 3/7 - Flash

Identifikace:

Podnět Ing. V. Z. ze dne 14.11.2016 zaslaný ST a RM a ZM na vědomí. Na tento podnět byl připraven dopis ST, který
byl odeslán a na který pak ještě navázala schůzka s p. Ing. V. Z. u ST.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podnět Ing. V. Z. a doporučit ZM vzít tento podnět na vědomí vč. odeslané odpovědi ST.
Odůvodnění:
Na základě vyjádření OVRR a OMM byla PRAV připravena a po schválení ST odeslána odpověď ST na tento podnět.
Záležitosti, kterých se podnět týká byly s Ing. V. Z. projednány na schůzce se ST konané dne 28.11.2016.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 361- 15446/16,
(uložen úkol číslo 21907).
RM bere na vědomí podnět Ing. V. Z. věci územního plánování ze dne 14.11.2016 a odpověď ST na tento podnět ze dne
29.11.2016, vše ve znění přílohy č. RM 361 - 3/7. RM postupuje ZM na vědomí tento podnět a odpověď ST na něj.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Podání p. J. Š. ve věci územní studie krajiny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/8 - Flash Příloha: RM 361 - 3/8 - Flash

Podání p. J. Š. ze dne 24.11.2016 reagující na dopis OVRR ze dne 15.11.2016 zaslané ZM k projednání.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM projednat a schválit odpověď na podání p. J. Š.
Odůvodnění:
Na základě projednání s OVRR byl PRAV připraven návrh odpovědi ST na podání p. J. Š., které zaslal ZM k
projednání. Odpověď bude odeslána až po jejím schválení v ZM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 361- 15447/16,
(uložen úkol číslo 21908).
RM doporučuje ZM projednat a schválit sdělení ST reagující na podání p. J. Š. ze dne 24.11.2016, ve znění přílohy č. RM
361 - 3/8.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

3.9 Studie pro stavbu "Nákupní park Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/9 - Flash Příloha: RM 361 - 3/9 - Flash

ORM předkládá RM na vědomí studii pro stavbu "Nákupní park Nové Město nad Metují" na pozemcích p. p. č. 590/1,
591/1, 589/1 a 592/9 v k. ú. Nové Město nad Metují, kterou zpracoval SINGS projekční ateliér s.r.o., Chomutov pro
investora - Czech Retail Project Gamma k.s., Otvice.
K rozhodnutí:
Na vědomí.
Odůvodnění:
Předložení a schválení studie na OVRR předcházelo projednávání s vedením a s odbornými útvary, toto řešení bylo
všemi odsouhlaseno. Následovat bude územní a stavební řízení, ve kterém je možné případně předkládat další
připomínky a požadovat úpravy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 361- 15448/16
RM bere na vědomí studii pro stavbu "Nákupní park Nové Město nad Metují" na pozemcích p. p. č. 590/1, 591/1, 589/1 a
592/9 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 361 - 3/9.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad
Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/10 - Flash Příloha: RM 361 - 3/10 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování "PD - rekonstrukce komunikace v ul.
Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují", která byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav
Kučera - PRODIS, Hradec Králové. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu odevzdání této projektové
dokumentace. Původní termín odevzdání byl do dne 15.09.2016. Projektant požádal o posun termínu do dne
31.05.2017. V současné době se projednává s firmou Detecha ch.v.d. majetkové řešení umístění parkoviště a části
komunikace na pozemku v jejich vlastnictví.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.
Jaroše, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 361- 15449/16,
(uložen úkol číslo 21909).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové
Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469/3, 500 12
Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 361 - 3/10. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku č.1.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

3.11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové
Město nad Metují"
Zdroj. dokum.: RM 361 - 3/11 - Flash Příloha: RM 361 - 3/11 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování "PD - stavební úpravy části
komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují", která byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Hradec Králové. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu odevzdání této
projektové dokumentace. Původní termín odevzdání byl do dne 30.09.2016. Vzhledem k tomu, že tato projektová
dokumentace musí být koordinována s projektovou dokumentací na rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova, kterou
bude zpracovávat KHK a na kterou teprve projektanta vybírá, tak je navržen posun odevzdání do dne 31.08.2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - stavební úpravy části komunikace v
ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
ORM doporučuje Dodatek č. 1 schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 361- 15450/16,
(uložen úkol číslo 21910).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2016 na zpracování "PD - stavební úpravy části komunikace v ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská
1469/3, 500 12 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 361 - 3/11. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Žádost o dotaci na projekt "Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě
nad Metují"
Identifikace:
Na základě jednání starosty města Nové Město nad Metují s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní
Kateřinou Valachovou vyplynulo doporučení podat znovu žádost o poskytnutí dotace na přístavbu tělocvičny u "ZŠ
Komenského" do programu vyhlášeného Ministerstvem financí ČR, a to i přesto, že v minulém roce jsme nevyhověli
kritériu „demografický vývoj“. Jedna z informací byla, že by se tento požadavek na projekty mohl zmírnit. ORM
předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci s projektem „Rozvoj materiálně technické základy
ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují“, přístavba tělocvičny, do 4. výzvy vyhlášené Ministerstvem financí ČR v
podprogramu 29821300 - „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých
měst“. Povinná výše spolufinancování žadatele na projektu je minimálně ve výši 30 % z celkových nákladů akce.
Žádost se předkládá do dne 31.12.2016.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 361- 15451/16,
(uložen úkol číslo 21911).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v
Novém Městě nad Metují“ do výzvy č. 4 vyhlášené Ministerstvem financí ČR.
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RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.12.2016
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 361 - 5.12.2016

3.13 Žádost ředitele ZUŠ B. Smetany ve věci zatékání střešním oknem do č. p. 1238 na Husově náměstí
Identifikace:
Vedoucí ORM informovala o žádosti ředitele ZUŠ B. Smetany ve věci zatékání střešním oknem (typu luxfery) do č. p.
1238 na Husově náměstí.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
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Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 361 - 5.12.2016

Správa nemovitostí

16:45

OMM

4.1 Zápis č. 127 Bytové komise ze dne 09.11.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/513) Zdroj. dokum.: RM 361 - 4/1 - Flash Příloha: RM 361 - 4/1 - Flash

Zápis č. 127 Bytové komise ze dne 09.11.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 361- 15452/16,
(uložen úkol číslo 21912).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 127 Bytové komise ze dne 09.11.2016, ve znění přílohy č. RM 361 - 4/1.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Žádost o výpůjčku objektu č. p. 22 - "Stará škola" - pořádání akce
Identifikace:

(Int.: OSN/514) Zdroj. dokum.: RM 361 - 4/2 - Flash Příloha: RM 361 - 4/2 - Flash

Jedná se o žádost Spolku Krčín, IČO: 04649273, Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, o dočasnou
výpůjčku objektu č. p. 22 "Stará škola" a přilehlého pozemku st. p. č. 13, kde chce Spolek Krčín uspořádat veřejnou
kulturní akci "Předvánoční setkání a rozsvícení vánočního stromku". Objekt č. p. 22 bude vánočně vyzdoben (v
oknech), na zahradě objektu bude postaven stromek a bude zde probíhat drobná hudební produkce. Spolek Krčín
žádá o výpůjčku nemovitostí na jeden den, akce se bude konat dne 10.12.2016. Spolu s výpůjčkou nemovitostí žádá
Spolek Krčín, pro pořádání této akce, o vypůjčení tří dřevěných stánků a čtyřech lavic a stolků.
K rozhodnutí:
Souhlasit s jednorázovou výpůjčkou objektu a pozemku, souhlasit s vydáním souhlasu.
.
Odůvodnění:
Na základě zkušeností z roku 2015, kdy stejná akce proběhla bez problémů, OSN doporučuje souhlas udělit.
Vypůjčení stánků a stolků konzultováno s TS s kladným vyjádřením.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15453/16,
(uložen úkol číslo 21913).
RM souhlasí s jednorázovou výpůjčkou objektu č. p. 22 "Stará škola" a přilehlého pozemku st. p. č. 13, Spolku Krčín, IČO:
04649273, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují pro pořádání veřejné kulturní akce "Předvánoční setkání a rozsvícení
vánočního stromečku". Kulturní akce se bude konat dne 10.12. 2016. RM souhlasí s konáním akce a výpůjčkou nemovitostí
pouze za předpokladu dodržení podmínek, ve znění přílohy č. RM 361 - 4/2. RM souhlasí také s vypůjčením 3 dřevěných
stánků a 4 lavic a stolků pro pořádání této akce.
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RM 361 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 361 - 5.12.2016

4.3 Žádost o pomoc - sousedský spor Š. - Š.
Identifikace:

(Int.: OSN/515) Zdroj. dokum.: RM 361 - 4/3 - Flash Příloha: RM 361 - 4/3 - Flash

Jedná se o dopis určený pro RM a je sepsán nájemcem bytového domu, pí I. Š. a týká se problémů v soužití mezi
pisatelkou a rodinou, která se nastěhovala nad její byt (pí R. Š., p. K. K.). Paní Š. si opakovaně stěžuje na časté
hádky, rušení nočního klidu, kouření v bytě sousedů apod. - blíže popsáno v dopise - viz příloha č. RM 361 - 4/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí dopis nájemce bytového domu.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 361 - 4/3.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 361- 15454/16,
(uložen úkol číslo 21914).
RM bere na vědomí dopis pí I. Š., nájemce bytové jednotky v bytovém domě a ukládá OSN situaci v domě dále monitorovat a
jednat s dotčenými nájemníky o možnostech vedoucích k uklidnění situace.
RM 361 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 361 - 5.12.2016

Školství, kultura a sport

OŠKS

13:05

5.1 Hodnocení školního roku 2015/2016 v základních školách
Identifikace:
Ředitelé "ZŠ Malecí", "ZŠ Komenského" a "ZŠ a MŠ Krčín" předstupují před RM s hodnocením školního roku
2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením školního roku 2015/2016 v základních školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS přivítal ředitele novoměstských základních škol, kteří přišli zhodnotit školní rok 2015/2016.
1/ Mgr. Jana Vitverová - ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" - ve škola je nyní 350 žáků (tj. 28-29 žáků ve třídách), organizační
zabezpečení je náročnější, hlavně co se týká mimoškolních aktivit. Pracuje zde 28 zájmových kroužků s různorodou
tématikou. Podporují pohybovou aktivitu žáků, která je v současné době velmi žádaná. Zimní stadion mají v těsné
blízkosti - v rámci tělocviku mají bruslení, dále také plavecký výcvik - ve 2. a 3. ročníku je zařazen do ŠVP, proto mají
děti plavecký kurz zdarma, v ostatních ročnících platí rodiče žáků. Práce s dětmi s poruchami učení - pracují podle
individuálních vzdělávacích plánů, ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Na 1. stupni pokračovali v
práci Feuersteinovou metodou
instrumentálního obohacování, která pomáhá dětem nejen při problémech, ale také se zabývá rozvojem slovní
zásoby, českým jazykem apod. 4 žáci mají svého asistenta pedagoga. Nadaní žáci - mají jich několik - dokonce je 1
žák zařazen do vyššího ročníku. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád - viz "Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krčín".
Dlouhodobá spolupráce je s Volejbalovým centrem. Již tradičně škola uspořádala Krčínský maratón, letos spojený s
oslavou výročí Karla IV. S touto akcí se škola zapojila do celorepublikové soutěže vyhlášené odborným měsíčníkem
"Řízení školy"- obsadili 2. místo. Cílem této a podobných akcí (např. "Zahradní radovánky") je ukázat rodičům školu
trochu jinak a věnovat se zdravému životnímu stylu. Školu na veřejnosti prezentují pěvecké sbory Terénní berušky
(hrají i v Praze na adventních koncertech) a Notičky. Při škole pracuje školní parlament, funguje zde i adopce na
dálku. Škola obdržela certifikát (SCIO) - nechali si zpracovat mapu školy ve všech oblastech - materiál sloužící k
vnitřním záležitostem školy - vynikajících výsledků dosáhli hlavně ve spolupráci školy a rodičů. Paní Petruželková dotaz, jak probíhá projekt "Zdravé zuby"? Paní Mgr. Vitverová - vyplňují se dotazníky - dostávají průkazky pro daného
ošetřujícího lékaře, a pokud se tam dostaví, kartičky se dostanou do slosování. Nyní je již zubní prevence na
samotných rodičích. Další dotazy již nebyly, Mgr. Kupka předal slovo Mgr. Miltovi.
2/ Mgr. Vladimír Milt - ředitel "ZŠ Komenského" - 14 tříd, 4 oddělení školní družiny, 1 oddělení školního klubu. V
příštím školním roce budou muset otevřít ještě jedno oddělení ŠD, zájem je ze strany i páťáků. Škola pracuje podle
vlastního školního vzdělávacího programu. Celou dobu učí dílny, děti to baví, protože doma nedělají rukami téměř
vůbec nic - škola v tom bude i nadále pokračovat. Druhý stupeň - nejezdí na výlety, ale mají sportovní kurzy. První
stupeň - jezdí na ozdravné pobyty. Sport - bruslení, plavání apod. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád,
největší úspěchy - postup do celorepublikového kola olympiády v NJ a chemické soutěže. Škola pořádá výjezdy do
zahraničí, pravidelně se střídají anglicky a německy mluvící země. Ve škole pracují 2 dobrovolnice - Němka a Litevka,
pomáhají s výukou cizích jazyků, bydlí přímo ve škole. Škola je úspěšná v získávání grantů (4 městské, 3 krajské,
EU - technické vzdělávání, výuky jazyků). Spolupracují se společností Semiramis - od 5. - 9. třídy, využívají služby
OSPOD MěÚ Nové Město nad Metují. Je velká škoda, že skončil (transformoval se) Klub Mandl - pro žáky 2. stupně
měl dobré programy - k tomu se připojily i ředitelky ostatních škol. "ZŠ Komenského" spolupracují s fy AMMANN
Czech Republic a.s., fy MESA a.s., na exkurze jezdí do dalších podniků. Již 9. rokem funguje spolupráce s
Gerníkem - za to je velmi rád - letošní téma - sbírali se banátské recepty. Ve sklepě se jim objevila voda, teče ze zdi,
zatím se nepodařilo zjistit odkud se bere. Pozval na vánoční výstavu dne 19.12.2016 od 11:00 hodin. Paní
Petruželková - proč na plavání jezdíte do Dobrušky? Mgr. Milt - cena s dopravou do Dobrušky vychází levněji, než
plavání v Novém Městě nad Metují bez dopravy.
3/ Mgr. Jolana Lásková - ředitelka "ZŠ Malecí" - Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, je zapojena do
projektu "Zdravá škola, získala několik certifikátů - např. SCIO, Aktivní škola, Ovoce do škol. Velice dobrá je
spolupráce se školní psycholožkou paní Tomanovou - děkuje za to, že zde psycholožka může pracovat - "práce má
až nad hlavu". Spolupracují se společností Semiramis, na 1. stupni využívají Feuersteinovou metodou
instrumentálního obohacování. Preventistka rizikového chování bude začínat kvalifikační studium. 4 žáci mají
asistenta pedagoga - 2 autisté, 1 mutista, 1 žák s těžkou poruchou chování. Profesní poradenství - besedy s
odborníky, exkurze, účast na burzách středních škol. Výchovné poradenství - jedna učitelka studuje výchovné
poradenství. Měli 6 oddělení ŠD, nyní 7 oddělení. Začala 1. etapa rekonstrukce zahrady - umístění venkovních atrakcí
pro ŠD, bude se v tom pokračovat. Žáci školy jsou úspěšní v soutěžích - obhájení 1. místa v celostátním kole soutěže
Eurorebus, 5. místě v celostátním kole zeměpisné olympiády. Za tyto úspěchy získala škola finanční prostředky z
rozvojového programu MŠMT "Excelence základních škol". Velkých úspěchů dosahuje škola ve fotografických
soutěžích. Škola získala 4 krajské a 3 městské granty. Personální obsazení má škola stabilizované, dochází k nim i
rodilý mluvčí z anglicky mluvící země. Ředitelka reagovala na záležitost hodnocení ředitelů ZŠ - nesouhlasí s tím, že v
hodnocení bylo uvedeno, že na výši odměny se projevilo nezapojení školy do společných nákupů a nevyužití návrhu
na optimalizaci tiskových řešení. Vůbec jí nejde o samotné peníze, vysvětlila, proč se nepřipojili k návrhu tiskových
řešení a uvedla, že do společných nákupů se od září zapojují. Ředitelka oznámila, že ke dni 30.06.2017 končí svůj
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pracovní poměr a vzdává se tak funkce ředitelky. Na slova paní Mgr. Láskové reagoval MST - ředitelé jsou hodnoceni
v první řadě za výsledky vzdělávání, ale ředitel je zodpovědný rovněž za hospodaření školy. Snížení odměny bylo
pouze symbolické.
Na závěr Mgr. Vitverová poděkovala paní Konvalinové a Mgr. Šímové za spolupráci.
MST poděkoval ředitelům za účast na jednání a za jejich dosavadní práci.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 361- 15455/16
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole a Mateřské škole Krčín
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Vystoupení ředitele "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" požádal ST o vystoupení v RM k vysvětlení některých skutečností vyplývajících z
veřejnoprávní kontroly, která byla zřizovatelem provedena v "ZŠ Komenského" ve dnech 20.04. - 04.05.2016.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: RM usnesením č. RM 350-14937/16 uložila řediteli školy předkládat zřizovateli čtvrtletní přehled
nákladů v oblasti ICT, vysoutěžit "externího" správce sítě a provést i veškerá další nápravná opatření vyplývající ze
Zprávy o kontrole s termínem do dne 26.09.2016. Z důvodu zrušení soutěže na "externího" správce sítě byl tento
termín prodloužen do dne 24.10.2016. RM 358 dne 24.10.2016 byla seznámena s plněním úkolů uložených řediteli
školy výše uvedeným usnesením. RM konstatovala, že usnesení bylo ředitelem školy splněno pouze částečně - stále
není vysoutěžen správce počítačové sítě. RM usnesením č. RM 358-15324/16 uložila řediteli školy neprodleně vypsat
výběrové řízení na správce počítačové sítě tak, aby smlouva na kompletní správu počítačové sítě, uzavřená na
základě řádně provedené veřejné zakázky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu „ZŠ Komenského“
zpracovaných dle vzorových Zásad příspěvkové organizace pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených
Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 355-15164/16 dne 12.09.2016, byla podepsána do dne
15.12.2016. V současné době je již správce počítačové sítě vysoutěžen, kontrolní skupina vedená IA bude
kontrolovat, zda soutěž proběhla v souladu s výše uvedeným zákonem a "Zásadami".
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Milt vznesl dotazy - byl přizván interní auditor - reagoval MST i jednotliví radní.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15456/16
RM vzala na vědomí vystoupení ředitele ZŠ Komenského k vysvětlení některých skutečností vyplývajících z veřejnoprávní
kontroly, která byla zřizovatelem provedena v "ZŠ Komenského" ve dnech 20.04. - 04.05.2016.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/3 - Flash Příloha: RM 361 - 5/3 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ Malecí"
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Malecí" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 361- 15457/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod za školní
rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 361 Bere na vědomí.
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5.4 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/4 - Flash Příloha: RM 361 - 5/4 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ
Komenského" Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Komenského" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 361- 15458/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
školní rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/5 - Flash Příloha: RM 361 - 5/5 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ
Krčín" Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ a MŠ Krčín" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 361- 15459/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní rok 2015/2016 a bere tuto
zprávu na vědomí.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zápis č. 60 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/6 - Flash Příloha: RM 361 - 5/6 - Flash

Dne 21.11.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen ŠR). ŠR schválila Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016. ŠR doporučuje řediteli školy zkvalitnit komunikaci mezi Spolkem
rodičů, vedením školy a učiteli. ŠR doporučuje vedení školy, aby svolalo první třídní schůzky v novém školním roce
nejpozději do konce září.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 60 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" a případně reagovat na doporučení ŠR dané
řediteli.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 361- 15460/16
RM se seznámila se zápisem č. 60 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského, okres
Náchod, ze dne 21.11.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 361 - 5/6.
RM 361 Bere na vědomí.
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5.7 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/7 - Flash Příloha: RM 361 - 5/7 - Flash

Dne 15.11.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 a aktualizovaný školní vzdělávací program. ŠR byla informována o
přípravě projektu na vybudování nových učeben v půdních prostorech, žádost se musí podat do dne 14.02.2017. Pan
Hladík seznámil ŠR s přípravou almanachů novoměstských škol, které v roce 2017 vydá MKN a MMUZ.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 15.11.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 361- 15461/16
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 15.11.2016 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 361 - 5/7.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/8 - Flash Příloha: RM 361 - 5/8 - Flash

Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod,
žádá o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 100 tis. Kč od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy
Bedřich Smetany Nové Město nad Metují na činnost Novoměstské filharmonie.
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 odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 361- 15462/16
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100 tis. Kč od Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují pro Základní uměleckou školu Bedřich Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod, na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 361 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/9 - Flash Příloha: RM 361 - 5/9 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 32 130 Kč od Spolku rodičů při ZŠ
Komenského na lyžařské vybavení.
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 odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 361- 15463/16
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 32.130 Kč od Spolku rodičů při ZŠ Komenského pro Základní školu Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, na činnost lyžařské vybavení.
RM 361 Souhlasí.
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5.10 Vzdání se členství v KKULT
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/10 - Flash Příloha: RM 361 - 5/10 - Flash

Identifikace:

Paní Anna Knappová rezignuje z osobních důvodů ke dni 31.01.2017 na členství v KKULT.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vzdání se členství v KKULT a poděkovat za její práci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 361- 15464/16
RM bere na vědomí rezignaci na členství v KKULT paní Anny Knappové ke dni 31.01.2017 a děkuje jí za práci v KKULT.
RM 361 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Zápis č. 8 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/11 - Flash Příloha: RM 361 - 5/11 - Flash

Identifikace:

Dne 23.11.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrh Mgr. Lucie Koudelkové na doplnění
dvou osob na pomník na náměstí Republiky - zařazeno jako samostatný bod č. RM 361 - 5/12. KKULT dále
projednávala stav příprav pamětních desek v Rajské zahradě - zařazeno jako samostatný bod č. RM 361 - 5/13.
KKULT dále projednávala návrh Bc. Richarda Švandy na pojmenování některé z novoměstských ulic po majoru
Purkytovi - zařazeno jako samostatný bod č. RM 361 - 5/14. KKULT doporučuje RM jmenovat novou členku KKULT po
odstupující paní Anně Knappové - zařazeno jako samostatný bod č. RM 361 - 5/15. KKULT byla seznámena s
novinkami ohledně Festivalu Novoměstský hrnec smíchu.
K rozhodnutí:
Seznámit se zápisem č. 8 z jednání KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 361- 15465/16
RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Kulturní komise ze dne 23.11.2016 ve znění přílohy č. RM 361 - 5/11 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/12 - Flash Příloha: RM 361 - 5/12 - Flash

Dne 23.11.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala návrh Mgr. Lucie Koudelkové na doplnění
dvou osob na pomník na náměstí Republiky, kde jsou uvedeni padlí hrdinové. Jedná se o Václav Kotláře a Bohumila
Čejpa, podrobnosti viz příloha č. RM 361 - 5/12. KKULT doporučuje RM tato dvě jména doplnit mezi oběti II. světové
války.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na doplnění dvou jmen na pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky a
stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Připomínka MST - kdo by měl být tím, kdo bude posuzovat oprávněnost navrhovaných jmen, a to nejen v tomto
případě, ale i jindy.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 361- 15466/16,
(uložen úkol číslo 21915).
RM projednala návrh KKULT na doplnění dvou jmen na pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky. RM ukládá
OMM zajistit doplnění jmen Bohumila Čejpa a Václava Kotláře na pamětní desku u pomníku padlých na náměstí Republiky.
RM 361 Ukládá.
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5.13 Stav příprav pamětních desek J. Johna a T. Böhma - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 23.11.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala stav příprav pamětních desek Jaromíra
Johna a Theodora Böhma v Rajské zahradě. Texty obou pamětních desek, které připravuje Mgr. M. M., jsou již
hotové, čekají na schválení Maticí českou. Ta bude financovat desku Jaromíra Johna, desku Theodora Böhma bude
hradit město - cca 5 tis. Kč. KKULT doporučuje RM schválit termín odhalení obou desek u příležitosti Sjezdu rodáků a
přátel Nového Města nad Metují.
K rozhodnutí:
Seznámit se se stavem příprav pamětních desek Jaromíra Johna a Theodora Böhma a schválit termín odhalení.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 361- 15467/16,
(uložen úkol číslo 21916).
RM se seznámila se stavem příprav pamětních desek Jaromíra Johna a Theodora Böhma a schvaluje termín odhalení obou
desek u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Nového Města nad Metují. RM ukládá OŠKS předložit konečný návrh obou
pamětních desek k vyjádření ARCH.
RM 361 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Pojmenování nové ulice po mjr. Purkytovi - podnět KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/14 - Flash Příloha: RM 361 - 5/14 - Flash

Dne 23.11.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala návrh Bc. R. Š. na pojmenování některé z
novoměstských ulic po majoru Purkytovi. Major Purkyta sloužil v době krizových událostí roku 1938 v Novém Městě
nad Metují a v době nacistické perzekuca zahynul v německé káznici, podrobnosti viz příloha č. RM 5/14. KKULT
doporučuje v případě vzniku nové ulice v lokalitě bývalých kasáren pojmenovat tuto ulici po majoru Purkytovi. V tomto
případě je ale třeba, aby RM rozhodla o tom, zda bude zrušeno nebo nějak revokováno usnesení, které bylo přijato na
RM 356 v tomto znění: "RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016, ve znění
přílohy č. RM 356 - 7/2. RM souhlasí s užíváním pracovního názvu ul. Spojovací pro projektovanou komunikaci v
areálu bývalých kasáren s tím, že v případě, kdy bude zahájena realizace výstavby, bude tento návrh předložen ZM
ke schválení."
K rozhodnutí:
Projednat podnět KKULT na pojmenování nové ulice po majoru Purkytovi a stanovit další postup, tj. předat návrh k
posouzení v Komisi názvoslovné s tím, že je třeba zároveň rozhodnout, jak naložit s tím, že RM již před časem
schválila budoucí název pro novou ulici, která vznikne v areálu bývalých kasáren, a to "Spojovací".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali nad tím, zda pojmenovat ulici po mjr. Purkytovi, nebo do areálu kasáren umístit pouze pamětní
desku o jeho osobě. OŠKS - navrhl zařadit mjr. Purkyta do seznamu budoucích památníků a odhalení desek. Ing.
Prouza - pamětní deska by se např. mohla umístit na budovy školy SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují v ul.
Československé armády. Mgr. Černý - určitě by to možné bylo.
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 361- 15468/16,
(uložen úkol číslo 21917).
RM projednala návrh KKULT na pojmenování nové ulice po majoru Purkytovi a s tímto návrhem nesouhlasí. RM ukládá
KKULT zařadit mjr. Purkytu do seznamu osob, kterým by se v budoucnu mohla ve městě odhalit na vhodném místě pamětní
deska.
RM 361 Ukládá.
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5.15 Platový výměr nové ředitelky MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/15

Identifikace:

RM jmenovala paní Mgr. Janu Balcarovou ředitelkou příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb
Nové Město nad Metují usnesením č. RM 353-15074/16 ze dne 15.08.2016. RM je předkládán platový výměr paní
Mgr. Jany Balcarové platný ode dne 01.01.2017.
K rozhodnutí:
Schválit platový výměr ředitelce MSSS Oáza ode dne 01.01.2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - seznámil radní s výší platového výměru nové ředitelky MSSS Oáza ode dne 01.01.2017.
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 361- 15469/16
RM souhlasí s platovým výměrem platným ode dne 01.01.2017 paní Mgr. Jany Balcarové, ředitelky příspěvkové organizace
Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 5/15.
RM 361 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Jmenování ředitele/ky MKN a schválení platového výměru
Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/16 - Flash Příloha: RM 361 - 5/16 - Flash

Identifikace:

Dne 29.11.2016 se uskutečnilo výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Městská
knihovna Nové Město nad Metují. Zápis z výběrového řízení viz příloha č. RM 361 - 5/16. Zároveň je RM předkládán
platový výměr nového ředitele Městské knihovny viz příloha.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku příspěvkové organizace Městská knihovna Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal TAJ.
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 361- 15470/16,
(uložen úkol číslo 21918).
RM jmenuje paní Bc. Ladu Všetičkovou, DiS., ředitelkou příspěvkové organizace Městská knihovna Nové Město nad Metují, a
to ode dne 01.01.2017. RM dále stanovuje v pořadí druhého uchazeče, kterého by do funkce jmenovala v případě, že by se
jmenovaná ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují v průběhu roku 2017 funkce ředitelky vzdala nebo byla
zřizovatelem z funkce ředitelky odvolána. Tímto v pořadí druhým uchazečem je paní Mgr. Lucie Kunteová. RM schvaluje ve
znění přílohy č. RM 361 - 5/16 platový výměr paní Bc. Lady Všetičkové, DiS.
RM 361 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.17 Jmenování nového člena KKULT - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 23.11.2016 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT doporučuje RM jmenovat paní Bc. Markétu Tomanovou
novou členkou KKULT po odstupující paní Anně Knappové.
K rozhodnutí:
Schválit jmenování nové členky KKULT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 361- 15471/16,
(uložen úkol číslo 21919).
RM jmenuje novou členkou Komise kulturní paní Bc. Markétu Tomanovou ode dne 01.02.2017. RM ukládá OSÚ zajistit a
předat jmenovací dekret.
RM 361 Ukládá.
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5.18 Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/18 - Flash Příloha: RM 361 - 5/18 - Flash

Zastupující ředitelka MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny v době od úterý 27.12. do soboty 31.12.2016.
Důvodem je malý zájem uživatelů o služby MKN mezi svátky a zároveň bude umožněno zaměstnancům dočerpat
řádnou dovolenou za rok 2016. MKN je v období mezi svátky uzavřená pravidelně již několik let.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření MKN pro veřejnost od úterý 27.12. do soboty 31.12.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 361- 15472/16
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost od úterý 27.12. do soboty 31.12.2016.
RM 361 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.19 Informace o omezení provozu mateřských škol v době Vánoc
Identifikace:
V souladu s §3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání informují ředitelky mateřských škol a
zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o omezení a přerušení provozu mateřských škol v Novém Městě nad Metují v
době Vánoc. MŠ Na Františku: omezený provoz ve dnech 23.12.2016 a 02.01.2017, přerušený provoz ve dnech
26.12 - 30.12.2016. MŠ Pod Výrovem: přerušený provoz ve dnech 23.12 - 30.12.2016. MŠ Krčín: přerušený provoz ve
dnech 27.12 - 30.12.2016. MŠ Vrchoviny: přerušený provoz ve dnech 23.12 - 30.12.2016. MŠ Rašínova: omezený
provoz ve dnech 23.12.2016 a 02.01.2017, přerušený provoz ve dnech 26.12 - 30.12.2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se informací o omezeném provozu mateřských škol v době Vánoc.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 361- 15473/16
RM se seznámila s omezením provozu mateřských škol v době Vánoc a bere toto omezení na vědomí. Provoz mateřských
škol bude omezen a přerušen takto: Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845: omezený provoz ve dnech
23.12.2016 a 02.01.2017, přerušený provoz ve dnech 26.12 - 30.12.2016, pracoviště Pod Výrovem: přerušený provoz ve
dnech 23.12 - 30.12.2016.
Základní škola a Mateřská škola Krčín, pracoviště Krčín: přerušený provoz ve dnech 27.12 - 30.12.2016, Základní škola a
Mateřská škola Krčín, pracoviště Vrchoviny: přerušený provoz ve dnech 23.12 - 30.12.2016.
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600: omezený provoz ve dnech 23.12.2016 a 02.01.2017, přerušený
provoz ve dnech 26.12 - 30.12.2016.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.20 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/20 - Flash Příloha: RM 361 - 5/20 - Flash

Jedná se o Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce, který je přílohou ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské
muzeum Nové Město nad Metují a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve výpůjčce.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace Městské muzeum Nové Město nad Metují a dále schválit Přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 361- 15474/16,
(uložen úkol číslo 21920).
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Městské muzeum Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 5/20 a dále RM doporučuje
ZM schválit Přílohu č. 1 k tomuto dodatku, ve znění přílohy č. RM 361 - 5/20.

STIS
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5.21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce - MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 5/21 - Flash Příloha: RM 361 - 5/21 - Flash

Jedná se o Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce, který je přílohou ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městská
knihovna Nové Město nad Metují a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve výpůjčce.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.12.2014, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací
listině příspěvkové organizace Městská knihovna Nové Město nad Metují a dále schválit Přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 361- 15475/16,
(uložen úkol číslo 21921).
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.12.2014, která je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Městská knihovna Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 5/21 a dále RM doporučuje
ZM schválit Přílohu č. 1 k tomuto dodatku, ve znění přílohy č. RM 361 - 5/21.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.22 Připomínka Mgr. Černého ke sportovní hale u stadionu Gen. Klapálka
Identifikace:
Mgr. Černý byl upozorněn ze strany některých MŠ i rodičů na nízké teploty (cca 15 °C) ve sportovní hale u stadionu
Gen. Klapálka, které občas bývají v době, kdy prostory užívají děti z novoměstských MŠ.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý - jde o to, že to MŠ platí, takže by mělo být temperováno dostatečně. ST - bude prověřeno a zařízena
náprava.

STIS
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Finance

17:00

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2016
Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/1 - Flash Příloha: RM 361 - 6/1 - Flash

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 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. Souhrn - viz příloha č. RM 361 - 6/1.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Členské příspěvky, dary a rezervy 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/2 - Flash Příloha: RM 361 - 6/2 - Flash

Do návrhu rozpočtu 2017 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK BESIP a Sportovnímu
klubu Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů
rozpočtu, to v případě větších částek a v případě programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na
pokrytí ostatních různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek podléhá
schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč) - viz příloha č. RM 361 - 6/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15476/16,
(uložen úkol číslo 21922).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy č. RM 361 - 6/2
do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč, Sdružení
historických sídel 13 tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod (dar) 18 tis.
Kč, Městský klub v Novém Město nad Metují 2.600 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst
a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 95,5 tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč. RM dále doporučuje ZM
schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém Město nad Metují - festival veselohry 800 tis. Kč, dotace města na opravu
objektů historické a architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 978 tis. Kč,
sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 5 100 tis.
Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši
150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace města 500 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží
(mimo sportovních oddílů) 80 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých
kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně
informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

6.3 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14.11.2016
Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/3 - Flash Příloha: RM 361 - 6/3 - Flash

Identifikace:

Členové FV se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 14.11.2016 a následně se pak uskutečnilo řádné
jednání FV. FV doporučil schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2017 se změnami diskutovanými na rozpočtovém
semináři. Zápis z jednání FV ze dne 14.11.2016 - viz příloha č. RM 361 - 6/3.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.4 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2017
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 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. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2017. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté
transfery (dotace) poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ke schválení.
Odůvodnění:
Tento způsob provádění rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci
schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné předkládání
provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které RM v rámci svého
zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 361- 15477/16,
(uložen úkol číslo 21923).
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2017 s
podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami
navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/5 - Flash Příloha: RM 361 - 6/5 - Flash

Schválení vyřazení a likvidace majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 361 - 6/5.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého a nefunkčního majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 361- 15478/16,
(uložen úkol číslo 21924).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci ZŠ Školní 1000, Nové Město nad Metují, Správy lesů a majetku
města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 6/5.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 361 - 5.12.2016

6.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při projektu "Festival zážitků" v regionu Kladské pomezí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/6 - Flash Příloha: RM 361 - 6/6 - Flash

RM svým usnesením č. RM 348-14795/16 schválila Smlouvu o spolupráci se společností Branka o.p.s. Náchod, která
byla jednou z příloh k podání žádosti o dotaci z programu Interreg na projekt Festival zážitků v regionu Kladské
pomezí. Součástí projektu má být i akce Dušan Jurkovič, která se má uskutečnit v roce 2017 na zámku v Novém
Městě nad Metují. Podmínkou pro platnost smlouvy je i informování města o zajištění finančních prostředků na
realizaci projektu do dne 15.12.2016. Vzhledem k tomu, že dotační řízení dosud neproběhlo a o realizaci bude
rozhodnuto až v roce 2017, společnost Branka o.p.s. navrhuje posun tohoto termínu do dne 30.06.2017. Dodatek
smlouvy byl projednán s PRAV.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 361- 15479/16,
(uložen úkol číslo 21925).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při projektu "Festival zážitků" v regionu Kladské pomezí mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Branka, o.p.s., se sídlem: Němcové 2020, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 361 6/6, a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Rozpočtové opatření - navýšení § 4349 - ostatní sociální péče
Identifikace:
RM schválila svým unesením č. RM 358-15338/16 Smlouvu o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních
služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují“ s KHK. Zahájení této
služby bude započato a některé výdaje uskutečněny již v prosinci 2016. K proplacení služby pak dojde ze strany KHK
v roce 2017. Stávající rozpočet tyto výdaje neobsahuje a OF tedy navrhuje navýšení rozpočtu na § 4349 - ostatní
sociální péče vč. komunitního plánování o 20 tis. Kč. Finanční prostředky budou přesunuty z § 4399 - ostatní
záležitosti sociálních věcí.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 361- 15480/16,
(uložen úkol číslo 21926).
RM schvaluje navýšení rozpočtu na § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování o 20 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Rozpočtové opatření - navýšení § 3419 - tělovýchovná činnost
Identifikace:
OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3419 - tělovýchovná činnost (ostatní) o částku 40 tis. Kč. Navýšení je navrhováno z
důvodu vyšších výdajů na vybudování a dokončení workoutového hřiště v Jiráskových sadech. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS).
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 361- 15481/16,
(uložen úkol číslo 21927).
RM schvaluje navýšení rozpočtu na § 3419 - tělovýchovná činnost (ostatní) o částku 40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS).
RM 361 Schvaluje.
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6.9 Návrh na převod majetku a změna Přílohy č. 2 zřizovací listiny MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/9 - Flash Příloha: RM 361 - 6/9 - Flash

Identifikace:

Schválení převodu majetku z účetní evidence města na MMUZ a změny Přílohy č. 2 zřizovací listiny - viz příloha č. RM
361 - 6/9.
K rozhodnutí:
Schválit převod majetku a změnu Přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Odůvodnění:
Jedná se o převod majetku částečně hrazeného z dotace na příspěvkovou organizaci, které tento majetek využívá.
Udržitelnost projektu skončila v letošním roce ke dni 01.04.2016.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 361- 15482/16,
(uložen úkol číslo 21928).
RM doporučuje ZM schválit převod formou svěřeného majetku z majetku města na Městské muzeum Nové Město nad Metují
a změnu Přílohy č. 2 zřizovací listiny Městského muzea Nové Město nad Metují ke dni 01.01.2017, ve znění přílohy č. RM
361 - 6/9.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.10 Návrh na převod majetku a změna Přílohy č. 2 zřizovací listiny MKN
Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/10 - Flash Příloha: RM 361 - 6/10 - Flash

Identifikace:

Schválení převodu majetku z účetní evidence města na MKN a změny Přílohy č. 2 zřizovací listiny ke dni 01.01.2017 viz příloha č. RM 361 - 6/10.
K rozhodnutí:
Schválit převod majetku a změnu Příloha č. 2 zřizovací listiny ke dni 01.01.2017.
Odůvodnění:
Jedná se o převod majetku částečně hrazeného z dotace na příspěvkovou organizaci, které tento majetek využívá.
Udržitelnost projektu skončila v letošním roce ke dni 18.08.2016.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 10 USNESENÍ č. RM 361- 15483/16,
(uložen úkol číslo 21929).
RM doporučuje ZM schválit převod formou svěřeného majetku z majetku města na Městskou knihovnu Nové Město nad
Metují a změnu Přílohy č. 2 zřizovací listiny ke dni 01.01.2017 Městské knihovny Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 361 - 6/10.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.11 Smlouva o výpůjčce majetku s MK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/11 - Flash Příloha: RM 361 - 6/11 - Flash

Schválení Smlouvy o výpůjčce majetku s Městským klubem v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 361 - 6/11.
Smlouva o výpůjčce byla projednána s PRAV.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o výpůjčce.
Odůvodnění:
Jedná se o výpůjčku majetku částečně hrazeného z dotace organizaci, které tento majetek využívá. Udržitelnost
projektu skončila v letošním roce ke dni 18.08.2016.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 11 USNESENÍ č. RM 361- 15484/16,
(uložen úkol číslo 21930).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce majetku s Městským klubem v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 6/11,
mezi městem Nové Město nad Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, se sídlem: Komenského 30, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 46524207. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

6.12 Na kole dětem 2017 - žádost o záštitu ST a finanční příspěvek
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 6/12 - Flash Příloha: RM 361 - 6/12 - Flash

Usnesení č. RM 357- 15266/16 ve znění: "RM bere na vědomí informace o pracovním setkání k zapojení DS OHP do
projektu Na kole dětem 2017 a dále také Závěrečnou zprávu Na kole dětem 2016, ve znění přílohy č. RM 357 - 7/14.
RM souhlasí se zapojením se města Nové Město nad Metují do projektu Na kole dětem a stanovuje jako kontaktní
osobu pro jednání ST p. Petra Hableho." ST byl nyní telefonicky osloven zástupkyní organizátora a oficiální žádost je
předložena do RM 361 - podrobnosti viz příloha č. RM 361 - 6/12.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se záštitou ST a s poskytnutím finančního příspěvku v rámci akce "Na kole dětem 2017".
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Doporučuji zahrnout žádost mezi běžné žádosti o dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2017.
V případě schválení by byla částka uhrazena z rezervy na dary a dotace města (§ 6409).
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - této žádosti předcházel souhlas se zapojením se k projektu Na kole dětem - nyní je potřeba odsouhlasit záštitu
ST nad touto akcí a co se týká konkrétního příspěvku, ten bude řešen v rámci běžné žádosti o dotaci v roce 2017.
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 6. 12 USNESENÍ č. RM 361- 15485/16,
(uložen úkol číslo 21931).
RM souhlasí se záštitou ST v rámci akce "Na kole dětem 2017", kdy jedna ze zastávek bude v Novém Městě nad Metují. RM
ukládá OF zařadit žádost o finanční příspěvek mezi běžné žádosti o dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2017.
RM 361 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 28.2.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 7

RM 361 - 5.12.2016

Různé

17:30

7.1 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2017
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/1 - Flash Příloha: RM 361 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (jeden pátek na zámku a jedna sobota v ZUŠ).
Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí.
Obřadní dny jsou vybírány tak, aby nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Lukostřelba na náměstí, Dny
evropského dědictví) ani zámku (Valentýnská svatební výstava, Zámecké trhy, U nás na zámku, výstava Vánoce s
květinou). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve stanovených obřadních dnech a hodinách není vybírán správní
poplatek. V mimoobřadní čas je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města /položka 12, písmeno c)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/.
K rozhodnutí:
Ne/schválit stanovení obřadních dnů pro rok 2017.
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (v ostatní dny se vybírá správní poplatek
1.000 Kč) - tento systém se osvědčil, na správních poplatcích se za letošní rok vybralo cca 52.000 Kč, v loňském roce
57.000 Kč (zde je započítáno i několik sňatků s cizincem, kde je správní poplatek o 2.000 Kč vyšší). V obřadní síni v
ZUŠ je stanoven jeden obřadní den v měsíci - sobota - kdy je umožněno snoubencům uzavřít sňatek bez jakéhokoliv
poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po dohodě s p. Vondřejcem (podle provozu ZUŠ) uskutečnit zde
svatbu i v jiný den v týdnu, správní poplatek je ve výši 1.000 Kč. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na
zámku v sobotu, bylo vyhověno za poplatek a město získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí
nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl
požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní místnost.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 361- 15486/16
RM schvaluje Obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují v roce 2017 v obřadní
síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín,
Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/1. Zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v
obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00 hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/2 - Flash Příloha: RM 361 - 7/2 - Flash

Zakázka, kterou jako centrální zadavatel provedla PNT, s.r.o.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o tzv. malé odběry a malé domovní kotelny, centrální zakázka provedena pouze na 1. pololetí roku 2017.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 361- 15487/16,
(uložen úkol číslo 21932).
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/2, mezi městem Nové Město
nad Metují a společností VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, IČO: 28903765, za cenu 459 Kč/MWh a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

7.3 Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN uzavřené v roce 2015
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/3 - Flash Příloha: RM 361 - 7/3 - Flash

Identifikace:

Schválení výjimky ze zásad pro zakázky malého rozsahu.
K rozhodnutí:
Ne/udělit výjimku a pověřit k podpisu dodatků.
Odůvodnění:
Vzhledem k nepříznivé ceně elektrické energie na burzách, bylo jednáno se stávajícím dodavatelem o možnosti
prodloužení smlouvy za cenu vysoutěženou pro rok 2016. Momentálně je cena na 2letých maximech. V průběhu 1.
pololetí dojde ke společnému nákupu elektrické energie spolu s městem Nová Paka a jeho příspěvkovými
organizacemi.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 361- 15488/16,
(uložen úkol číslo 21933).
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve vztahu k zajištění dodávek elektrické
energie pro město a všechny příspěvkové organizace, které budou pro období ode dne 01.01.2017 do dne 30.06.2017
zajištěny dodatkem ke smlouvě se stávajícím dodavatelem za stávajících podmínek. RM ukládá ST a ředitelům
příspěvkových organizací uzavřít na základě udělené výjimky dodatky ke Smlouvám na dodávku elektrické energie se
společností Amper Market, a.s., se sídlem: Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČO: 241 28 376.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/4 - Flash Příloha: RM 361 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek.
Odůvodnění:
Společností Wolters Kluwer ČR, a.s., provozovatelem právního systému ASPI, je předkládán návrh dodatku ke
smlouvě, kterou má město na poskytování právních služeb s touto společností uzavřenou.
PRAV: Z hlediska obsahového došlo zejména k rozšíření počtu komentovaných právních předpisů
OI: Wolters Kluwer ČR, a.s., nabídl výhodnější licenční model a širší obsah za nižší cenu roční podpory oproti
současně platné smlouvě. Při zachování ASPI nebude nutné měnit HW pro chod právního informačního systému, což
představuje jednorázovou úsporu min 60 000 Kč. Změna HW by byla nutná, pokud by byla služba soutěžena a zvítězil
by jiný dodavatel.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 361- 15489/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/4 a
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Zápis č. 7 z jednání KV
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/5 - Flash Příloha: RM 361 - 7/5 - Flash

Identifikace:
Zápis č. 7 z jednání KV - viz příloha č. RM 361 - 7/5.
K rozhodnutí:

Projednat a seznámit se se zápisem č. 7 z jednání KV a postoupit ho do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 361- 15490/16,
(uložen úkol číslo 21934).
RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 361 - 7/5 a ukládá ho předložit do jednání ZM 117.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

7.6 Aktuální informace ke stanovení dalšího postupu ve věci fungování PNT, s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/6 - Flash Příloha: RM 361 - 7/6 - Flash

Identifikace:
Jedná se o plnění úkolu uloženého ST ze ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální informaci a postoupit ji ZM.
Odůvodnění:

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Diskutující: Ing. Maur, ST, MST. Záležitost bude zařazena do "Úvodních informací a vystoupení" ZM 117 (15. řádné
veřejné zasedání ve volebním období 2014 - 2018), které se uskuteční dne 15.12.2016 v přednáškovém sále MKN.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 361- 15491/16,
(uložen úkol číslo 21935).
RM bere na vědomí rámcovou informaci k přípravě podkladů na stanovení posudku akvizice společnosti PNT, s.r.o. a ukládá
ST předložit informace do ZM 117.
RM 361 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Zápis č. 44B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 24.11.2016
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/7 - Flash Příloha: RM 361 - 7/7 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 44B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 24.11.2016 ve znění přílohy č. RM 361 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení jednoho místa na domově pro seniory a obsazení jednoho místa na nájemním domě
s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 361- 15492/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v domově pro seniory a obsazení 1 místa na nájemním domě s
pečovatelskou službou, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/7.
RM 361 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na teplo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/8 - Flash Příloha: RM 361 - 7/8 - Flash

Jedná se o plnění úkolu z usnesení č. RM 356 -15210/16.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 361- 15493/16,
(uložen úkol číslo 21936).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na teplo se společností PNT, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/8, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 361 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

7.9 Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/9 - Flash Příloha: RM 361 - 7/9 - Flash

Identifikace:

Pan Jiří Hladík předkládá RM ke schválení "Koncept kroniky Města Nové Město nad Metují za rok 2015" - viz příloha
č. RM 361 - 7/9.
K rozhodnutí:
Projednat + schválit Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2015.
Odůvodnění:
Koncept byl dne 30.11.2016 rozeslán e-mailem všem radním k případným připomínkám. S připomínkami se ozvala
pouze paní Petruželková dne 01.12.2016 - p. Hladík připomínky radní řeší. Ostatní radní bez připomínek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 361- 15494/16
RM projednala a schvaluje Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2015, ve znění přílohy č. RM 361 - 7/9.
RM 361 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.10.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 361 - 7/10 - Flash Příloha: RM 361 - 7/10 - Flash

Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 04.10.2016 v knihovně Vrchoviny - viz příloha č. RM
361 - 7/10.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 361- 15495/16,
(uložen úkol číslo 21937).
RM bere na vědomí Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 04.10.2016 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů
jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 361 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.12.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 361 - 5.12.2016

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 361:

17:03

Příští porada bude: RM 362, 19.12.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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