Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 385
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 385 (ve volebním období 79. zasedání) ze dne: 4.12.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 385 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14

Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Pavla Smolová
2
Mgr. Jana Vitverová
3
Mgr. Vladimír Milt

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
15:02
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:02
radní (Rada města)
13:00
15:02
radní (Rada města)
13:16
15:02
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:47
15:02
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:02
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:04
13:56
sportu)
13:59
14:57
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:59
14:23
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:26
14:40
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:42
14:54
města)

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

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

Částečná
Částečná
Částečná

13:04
13:04
13:04

13:46
13:46
13:46

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 385 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 385
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 385 (ve volebním období 79. zasedání) ze dne: 4.12.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 385 :
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
12 Miluše Šulcová

13 Ing. Simona Vojnarová
14 Pavel Horvat
Hosté:
1
Mgr. Pavla Smolová
2
Mgr. Jana Vitverová
3
Mgr. Vladimír Milt

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
15:02
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:02
radní (Rada města)
13:00
15:02
radní (Rada města)
13:16
15:02
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:47
15:02
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:02
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:04
13:56
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:59
14:23
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:26
14:40
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:42
14:54
města)
ředitelka „ZŠ Malecí“
ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“
ředitel „ZŠ Komenského“

13:04
13:04
13:04

13:46
13:46
13:46

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

Částečná
Částečná

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 385 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 384) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 384 ze dne 20.11.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 385
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

29.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.12.2017 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Po předání podkladů po provedené prohlídce stávající kanalizace vedené přes soukromý
pozemek z areálu kasáren do ul. TGM projektantům, nám předložili k odsouhlasení návrh
technického řešení vedení kanalizace. K tomu je svolána interní schůzka. Dále je na MŽP
domluvena schůzka ohledně jejich požadavku na zpracování posudku EIA v areálu kasáren, s
čímž se nemůže ztotožnit ani město a ani projektant.

Závěr: schválen nový termín: 29.1.2018 z důvodu: Probíhá projednávání pro dokončení PD, která
poslouží pro parcelaci pozemků.
RM 372- 15996/17

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem (Přesun z RM 371 - 3/15)

22 317 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

15.1.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Matoulková
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2017 Plnění:

RM souhlasí s předloženým návrhem úpravy a doplnění svislého dopravního značení s
omezujícím údajem o okamžité hmotnosti vozidla do 3,5 t v ul. Pod Výrovem, ve znění přílohy č.
RM 372 - 4/6, a pověřuje OMM k novému projednání na PČR DI Náchod a k získání potřebných
souhlasů pro jeho objednání a realizaci.
DZ bylo objednáno. Realizace je naplánována do konce roku 2017. Musí však proběhnout za
přítomnosti DI Náchod. Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 15.1.2018 z důvodu: DZ objednáno. Dodavatel se musí dohodnout na
termínu realizace s DI Náchod.
RM 380- 16340/17

Věc : Návrh TS ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

22 588 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2017 Plnění:

31.1.2018

Garant :

ST

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

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

Závěr: schválen nový termín: 31.1.2018 z důvodu: Všechny javory jsou pokáceny a na jejich místech
vysazeny nové. Třešeň a hrušeň za poliklinikou
není pokácena. Kácení musí být za pomoci vysokozdvižné plošiny a z důvodu mokrého terénu nelze ke
stromům zajet. Musíme počkat až podklad zmrzne.
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RM 380- 16341/17

Věc : Žádost o odstranění SDZ č. B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t"

22 589 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

Garant :

23.4.2018

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s odstraněním SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t“ umístěného při vjezdu do účelové komunikace k BD z ul. Boženy
Němcové. RM schvaluje posun SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t“ o cca 1,5 - 2 m, tak aby nebránila výjezdu, s tím, že bude
žadatelem předložena do RM k projednání žádost o povolení vybudování sjezdu přes pozemek
města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM zajistit posun uvedeného
SDZ až po projednání a odsouhlasení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové
Město nad Metují v RM a po zahájení realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č. 441/12 a
439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Žadatel si o projednání povolení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město
nad Metují nezažádal, nebyla ani zahájena realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č.
441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Žádost o posun termínu - pro připomenutí, pokud
by žadatel uvedenou záležitost začal řešit.
RM 380- 16354/17

Věc : Stížnost nájemníků, žádost o řešení situace

22 601 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/623

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.11.2017 Plnění:

RM bere na vědomí stížnost nájemníků, domu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, na chování jednoho z
nájemníků domu a ukládá OSN celou situaci monitorovat a o dalším vývoji informovat RM.
Splněno. Předloženo do RM 385.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16386/17

Věc : Žádost o vybudování parkovacího stání v ul. Husitská u č. p. 218, k. ú. Krčín

22 619 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

Garant :

4.12.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
28.11.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s vybudováním parkovacího stání v ul. Husitská, na pozemku města u č. p. 218,
k. ú. Krčín.
Splněno, odeslán dopis žadateli.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 381- 16390/17

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

22 623 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

18.12.2017

Int: OSN/628

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

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

Závěr: schválen nový termín: 18.12.2017 z důvodu: OSN žádá o prodloužení termínu, oprava není ještě
hotova.
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RM 381- 16401/17

Věc : Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - GINIS Express SQL

22 628 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

30.11.2017

Garant :

TAJ

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: Továrek
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle článku 6
Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. RM ukládá OI zajistit nákup nového
ekonomického systému GINIS Express SQL, společnosti GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, 586
01 Jihlava, IČO 47903783, DIČ CZ47903783, za nabídkovou cenu 156 849 Kč vč. DPH. RM
zároveň schvaluje znění smlouvy na pořízení nové verze ekonomického systému v předloženém
znění v příloze č. RM 381 - 7/4 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Splněno, smlouva podepsána, realizace proběhne do konce roku 2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16408/17

Věc : Výpůjčka částí pozemků - parkovací stání v ul. 28. října

22 634 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
29.11.2017 Plnění:

RM ukládá ST, aby ve spolupráci s OMM jednal se žadateli o jiné a vhodnější variantě umístění
parkovacích míst na pozemcích přiléhajících k jejich nemovitosti v ulici 28. října.
Schůzka proběhla. Žadatelům za účasti ST, OMM a OVRR byl vysvětlen další postup.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Kácení 18 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) a 1 ks javoru mléčného v ulici
Boženy Němcové
Termín : 4.12.2017
Garant :
22 647 Vznik úkolu: 23.10.2017

RM 382- 16425/17

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.11.2017 Plnění:

RM souhlasí s kácením 18 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) a 1 ks javoru mléčného na p. p.
č. 437/4 v ulici Boženy Němcové z důvodu stavebních úprav chodníku. RM souhlasí se zadáním
zakázky firmě Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za
nabídkovou cenu 61.981 Kč vč. DPH.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16463/17

Věc : Veřejná zakázka - nadlimitní řízení - Svoz a odstranění komunálního odpadu v
NMNM v letech 2018 - 2020

22 671 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

1.12.2017

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Hanka
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze nadlimitní veřejné zakázky
"Svoz a odstranění komunálního odpadu v NMNM v letech 2018 - 2020" nabídku firmy Marius
Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 15.944.111,40 Kč bez DPH. RM schvaluje návrh smluv (Smlouva na zajištění
svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují a Smlouva o dílo k provozování místa
zpětného odběru elektrozařízení), ve znění přílohy č. RM 382 - 7/7, a pověřuje ST podpisem
těchto smluv.
Smlouva je podepsána a zveřejněna.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 383- 16473/17

Věc : Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2017

22 675 Vznik úkolu: 6.11.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

30.11.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Plán inventur 2017 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních
komisí, vše ve znění přílohy č. RM 383 - 3/10.
Práce probíhají dle schváleného Plánu inventur.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16480/17

Věc : Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání

22 681 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.11.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 384 - 2/7, záměr města pronajmout část
pozemku p. p. č. 2176/5 o výměře 1 050 m2 v k. ú. Nové Město and Metují, druh pozemku
ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za minimální nájemné ve výši 20
Kč/m2, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, výši
nájemného za m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16489/17

Věc : Vánoční výzdoba - rozpočtové opatření

22 689 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.11.2017 Plnění:

RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky rozpočtu města § 3319 org. 333 Vánoční
výzdoba přesunem částky 3.500 Kč z položky § 3322 org. 1662 Program regenerace - městské
opevnění JV - 3.část.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16495/17

Věc : Pamětní deska legionářům

22 694 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.11.2017 Plnění:

RM schvaluje návrh pamětní desky legionářům u pomníku na náměstí Republiky ve znění přílohy
č. RM 384 - 3/12 a ukládá OF v návrhu rozpočtu na rok 2018 navýšit položku "místní památky" o
35 tis. Kč na realizaci této pamětní desky.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 384- 16499/17

Věc : Žádost pí M. A. ve věci možnosti přenechání bytu

22 698 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/634

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 2 v bytovém domě č. p.
481, ul. Československé armády s p. J. A., jako nástupcem stávajícího nájemce pí M. A.
Uzavření smlouvy je podmíněno změnou nájemní smlouvy, a to smluvním nájemným ve výši 55
Kč/m2/měsíc a smlouvou sepsanou na dobu určitou s prodlužováním ve standardních lhůtách (3
měsíce, 6 měsíců a následně na 1 rok). Nájemní smlouva bude uzavřena ode dne 01.12.2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16501/17

Věc : Výpůjčka klubovny Spy - smlouva o výpůjčce

22 699 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/636

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce objektu klubovny Spy mezi spolkem Občanské sdružení Spy,
Vlastimila Moravce 28, Nové Město nad Metují, IČO: 26573881 a městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 384 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16502/17

Věc : Zveřejnění záměru změny Smlouvy o výpůjčce objektu Kina 70

22 700 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/637

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.11.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru změny stávající Smlouvy o výpůjčce objektu Kina 70 ve
znění přílohy č. RM 384 - 4/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16506/17

Věc : Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2017 - Žádost o prodloužení termínu dokončení

22 702 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/642

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM souhlasí s prodloužením termínu realizace prací na akci dle smlouvy o dílo č. 7/2017
"Provedení kontaktního zateplovacího systému na nástavbách bytového domu č. p. 483-484 ul.
Dukelská Nové Město nad Metují" do dne 09.11.2017, a to z důvodu nevhodných klimatických
podmínek při zhotovení prací a z provozních důvodů týkajících se užívání nájemních bytů. RM
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2017, ve znění přílohy RM 384 - 4/9, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 384- 16507/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201

22 703 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/643

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 750
Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16508/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 14

22 704 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Int: OSN/644

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, na st. p. č. 348 v celkovém rozsahu 29,5 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450
Kč/m2/rok. Na předchozí zveřejnění nikdo nereagoval.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 384- 16514/17

Věc : Odměny ředitelů škol a školských zařízení

22 705 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.11.2017 Plnění:

RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM
384 - 5/6.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16515/17

Věc : Odměny ředitelů MMUZ, MKN, MSSS Oáza

22 706 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM schvaluje odměny ředitelům Městského muzea Nové Města nad Metují, Městské knihovny
Nové Město nad Metují a Městského střediska sociálních služeb Oáza ve znění zdrojového
dokumentu č. RM 384 - 5/7.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16523/17

Věc : Podklad pro Stanovisko Regionální stálé konference KHK

22 711 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.12.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.11.2017 Plnění:

RM pověřuje ST podpisem prohlášení, že na území obce s rozšířenou působností Nové Město
nad Metují bylo dosaženo dohody na žadateli projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v
rámci výzvy č. 02_17_047 v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterým je MAS
POHODA venkova, z.s.
Splněno, prohlášení bylo podepsáno a předáno MAS POHODA venkova, z.s.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 384- 16524/17

Věc : Střední školství v Novém Městě nad Metují - současný stav a návrh budoucího
řešení

22 712 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

22.11.2017

Garant :

MST

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

RM projednala, ve znění přílohy č. RM 384 - 5/18, studii "Střední školství v Novém Městě nad
Metují - současný stav a návrh budoucího řešení" a materiál nazvaný "Návrh řešení současného
stavu školy", jehož autorem je ředitel Střední průmyslové školy, střední odborné školy a
středního odborného učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377, pan Ing. Jaromír Holeček.
RM pověřuje ST k předání obou projednaných materiálů Radě Královéhradeckého kraje k
dalšímu využití v rámci procesu, který se budoucnosti středního školství ve městě bude týkat.
Splněno - materiály byly předány členům Rady Královéhradeckého kraje.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16525/17

Věc : Stanovisko RM k návrhu KÚ Královéhradeckého kraje na sloučení středních škol ve
městě

22 713 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

4.12.2017

Garant :

ST

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

RM konstatuje, že návrh na sloučení středních škol byl s vedením města paní náměstkyní
hejtmana s gescí pro školství řádně projednán.
RM nesouhlasí, aby KHK, jako zřizovatel, sloučil Střední průmyslovou školu, střední odbornou
školu a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 (SPŠ, SOU a SOŠ Nové
Město nad Metují) se Střední školou a Základní školou, Nové Město nad Metují. RM je toho
názoru, že optimalizace školství by neměla být řešena slučováním škol, ale snižováním počtu
škol a počtu tříd v nich otvíraných. Jakékoliv změny musí probíhat na základě dnes chybějící
koncepce budoucí existence krajského středního školství. RM je přesvědčena, že problematiku
SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují je nutné řešit okamžitými vnitřními změnami ve škole
samotné. Město je připraveno spolupracovat se zřizovatelem školy na přípravě a realizaci
nutných změn v této škole.
Splněno - materiály byly předány členům Rady Královéhradeckého kraje.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16527/17

Věc : Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2018

22 714 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
4.12.2017
Poslední kontrola:

27.11.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

24.11.2017

RM souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2018 ve znění
přílohy č. RM 384 - 6/2 a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2018
takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
Rozpočet byl upraven a zveřejněn na úřední desce.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 384- 16529/17

Věc : Odpis pohledávky - dlužník MAS spol. s r. o., Praha 4 - Michle

22 716 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
4.12.2017
Poslední kontrola:

27.11.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.11.2017

RM schvaluje odpis pohledávky dlužníka MAS spol. s r.o., se sídlem Adamovská 727/5, 140 00
Praha 4 - Michle, IČO: 25080474, ve výši 484 Kč za svoz komunálního odpadu z důvodu
insolvence.
Pohledávka byla odepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 9 z 39
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RM 384- 16530/17

Věc : Vyřazení majetku

22 717 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
27.11.2017 Plnění:

Garant :

30.11.2017

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci DDM Stonožka, MSSS Oáza, MŠ
Na Františku, ZŠ Malecí a Technických služeb ve znění přílohy č. RM 384 - 6/5.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16535/17

Věc : Smlouva o poskytnutí služeb č. 261/2017 - Dimatex CS s.r.o.

22 722 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

Garant :

4.12.2017

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Hanka
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

RM schvaluje, ve znění přílohy č. RM 384 - 7/5, Smlouvu o poskytnutí služeb č. 261/2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a Dimatex CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03
Stráž nad Nisou, na zajištění vývozu a manipulace s odloženým textilem a obuví provozovatelem
tak, aby nedocházelo k odkládání materiálu mimo kontejnery a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Smlouva byla schválena RM. Bude podepsána ST a odeslána poskytovateli služeb.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Místní akční skupina POHODA venkova - podání žádosti o podporu do Výzvy v
rámci Operačního programu Zaměstnanost
Termín : 4.12.2017
Garant :
22 724 Vznik úkolu: 20.11.2017

RM 384- 16537/17

ST

OSV Odbor sociálních věcí, OSP Oddělení sociální prevence - Nositel: Dvořáčková
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informace o projektu Preventivní síť pro děti a jejich rodiny ohrožené
sociálním vyloučením ve znění přílohy č. RM 384 - 7/7 a souhlasí s podáním žádosti o podporu
tohoto projektu do Výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášenou dne
10.10.2017 Místní akční skupinou POHODA venkova. RM pověřuje ST podpisem této žádosti.
Žádost se zpracovává, termín podání je 21.12.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16538/17

Věc : Veřejná zakázka "Provádění úklidových prací"

22 725 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
4.12.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.11.2017 Plnění:

4.12.2017

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na Provádění úklidových prací nabídku společnosti firmy FOCORP GROUP spol. s r.o.,
Hamerská 812, Olomouc - Holice, IČO: 27841031, za nabídkovou cenu 28.475,38 Kč vč.
DPH/měsíc. Spotřeba hygienických potřeb bude účtována dle ceníku z nabídky a skutečné
spotřeby odsouhlasené zadavatelem. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
384 - 7/8.
Splněno. Smlouva byla ST podepsána a odeslána k podpisu dodavateli.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 385 - 4.12.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 385 - 4.12.2017

Majetkoprávní úkony

14:05

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/1 - Flash Příloha: RM 385 - 2/1 - Flash

Pozemek města p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, k zastavění nízkopodlažní
zástavbou, tj. rodinným domem, v lokalitě Na Kopci, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. Přílohy č. RM 385 - 2/1.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o výši kupní ceny pozemku (500 x 605), uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek na delší nebo
kratší dobu (do dne 20.03.2018 x do dne 23.01.2018), uvést delší nebo kratší lhůtu k zaplacení (60 x 30).
Odůvodnění:
Dle znaleckého posudku ze dne 02.03.2017 byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 500 Kč/m2.
Prodej pozemku bude zatížen odvodem DPH ve výši 21 %, kterou musí uhradit město jako prodávající u stavebních
pozemků. Je třeba zvážit zda kupní cenu o DPH navýšit nebo ponechat dle znaleckého posudku. Jedná se o
opakované zveřejnění záměru města prodat pozemek k zastavění RD.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o délce vyvěšení a minimální ceně. Bylo vysvětleno, jak sešlo ze schváleného prodeje, zájemci
neuzavřeli smlouvu.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 385- 16541/17,
(uložen úkol číslo 22728).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 20.03.2018 záměr města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh
pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena 500 Kč/m2 pozemku. 3.
Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 60 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 4.
Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do výšky hřebene maximálně 8 m, přízemí s obytným
podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30° - 45°, v případě ploché střechy rodinný dům přízemní, b) parkování pro vozidla
na prodávaném pozemku, c) zastavěná plocha do 15 % výměry, d) o výstavbě více rodinných domů je možné jednat. 5.
Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Poplatek za návrh práva do
KN uhradí kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní
smlouvy. 8. Na pozemku je umístěna kanalizační přípojka pro bytový dům č. p. 323 v ul. Na Kopci (vč. Betonové šachty). Do
této kanalizační šachty je rovněž zaústěn dešťový svod z výše uvedeného domu. U boční strany domu č. p. 323 byla zčásti
do hloubky cca 70 - 100 cm pod úroveň okolního terénu ubourána a zasypána jímka o půdorysném rozměru cca 5 x 5 m a
původní výšce cca 2,7 m. 9. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek. Foto z likvidace jímky k
nahlédnutí na OMP.
RM 385 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Žádost o souhlas města s vynětím části pozemku ze ZPF pro stavbu sjezdu v k. ú. Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/2 - Flash Příloha: RM 385 - 2/2 - Flash

Manželé Z., zastoupení DEKPROJEKTEM s. r. o., Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, požádali o vydání souhlasu
vlastníka s vynětím části o výměře 39 m2 ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") z pozemku p. p. č. 555/9 o
výměře 815 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy, (deponie dřevní hmoty z městským lesů u bývalého
lomu ve Spech) pro vybudování sjezdu podle věcného břemene služebnost cesty, zřízeného za úplatu, zapsaného v
KN pro vlastníky pozemku p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy dle usnesení RM 380-16335/17. Přílohy č. RM 385 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vynětím ze ZPF.
Odůvodnění:
Pro podání žádosti o vynětí ze ZPF na OVRR, Oddělení životního prostředí, je třeba předložit souhlas vlastníka
pozemku, vč. rozhodnutí jak se naloží se skrývkou ornice. TS vzhledem ke špatné kvalitě půdy v oblasti bývalého
lomu ve Spech nemají o ornici z uvedeného místa zájem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 385- 16542/17
RM souhlasí s trvalým vynětím části pozemku p. p. č. 555/9 o výměře 39 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy,
ze zemědělského půdního fondu pro vybudování sjezdu v rozsahu zřízeného věcného břemene služebnosti cesty,
zapsaného v KN, pro vlastníky pozemku p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy s tím, že město nemá zájem o zeminu (ornici), která bude
při záměru žadatelů z části pozemku skryta a souhlasí, aby ji žadatelé využili podle rozhodnutí orgánu státní správy na úseku
životního prostředí.
RM 385 Souhlasí.
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2.3 Prodej nebo pronájem pozemku v k. ú. Vrchoviny
Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/3 - Flash Příloha: RM 385 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Manželé R. a A. V. požádali o odkoupení nebo pronájem části o výměře cca 430 m2 z pozemku p. p. č. 655 o výměře
1725 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsaném na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a
obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem parkování vozidel k
plánovanému rodinnému domu se 3 bytovými jednotkami a parkové úpravě navazující na již upravený pozemek v
jejich vlastnictví. Přílohy č. RM 385 - 2/3.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek je součástí území, na které se v současné době zpracovává územní studie veřejných
prostranství. V konceptu této studie je pak pozemek veden jako izolační zeleň, která zde bude nanejvýš potřebná pro
ochranu zástavby před hlukem ze silnice I/14. Příloha "územní studie" je určena pouze pro interní potřebu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Delší diskuse o tom, jak danou lokalitu řeší nový územní plán a na jakých základech bude zpracována zastavovací
studie této lokality. Informace podal vedoucí OMM a uvedl, že po zpracování návrhu studie budou probíhat jednání se
zainteresovanými subjekty. MST - dokončení studie je předpokládáno do června 2018. Radní odsouhlasili upravené
znění usnesení - 4 pro.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16543/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat nebo pronajmout část o výměře cca 430 m2 z pozemku p. p. č. 655 o
výměře 1725 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Vrchoviny, z důvodu zpracovávání územní studie veřejných prostranství,
do které je uvedený pozemek zahrnutý, a jejíž dokončení se předpokládá koncem června 2018.
RM 385 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Odkoupení části pozemku pro zřízení parkoviště u TENNIS CLUB Nové Město nad Metují v ul.
Leštinská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/4 - Flash Příloha: RM 385 - 2/4 - Flash

Pan O. K. požádal o odkoupení části o výměře cca 35 m2 z pozemku p. p. č. 861/4 o výměře 187 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují u tenisových kurtů v ul. Leštinská.
Požadovanou část pozemku má ve výpůjčce TENNIS CLUB Nové Město nad Metují dle smlouvy ze dne 04.11.2010 viz příloha smlouva o výpůjčce. Podmínkou smlouvy je, že vypůjčitel nepřenechá žádnou část pozemku k užívání třetí
osobě bez souhlasu půjčitele. Žadatel vlastní pozemek p. p. č. 861/69 o výměře 82 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, podíl o velikosti ½ na pozemku p. p. č. 862/4 o výměře 950
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují - (podílové
spoluvlastnictví s p. R. P.). Pod požadovaným pozemkem vedou vodovodní řady. Prodej pozemku by zmenšoval
plochy, které by si město mělo ponechat ve vlastnictví z důvodu možnosti vedení sítí, přístupu ke sportovišti apod.
Přílohy č. RM 385 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru prodat část pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 385 - 2/4.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16544/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část o výměře cca 35 m2 z pozemku p. p. č. 861/4 o výměře 187 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují u tenisových kurtů v ul. Leštinská. RM
nesouhlasí s tím, aby žadatel měl na požadovaném místě zřízené vyhrazené parkování, protože pozemek má ve výpůjčce
TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, který nepožádal pronajímatele o souhlas s přenecháním pozemku do užívání třetí
osobě. Pozemek není určen ke skládkování.
RM 385 Nesouhlasí.
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2.5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. v ul. Nerudova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/5 - Flash Příloha: RM 385 - 2/5 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016501 Nové Město nad M. knn ul.
Nerudova - Dědek (zařízení distribuční soustavy - knn vedení 3x120+70 mm2, SS102/KVF4W (ve výklenku),
SR302/NKW1 (dále jen „Zařízení distribuční soustavy“) v délce maximálně 205 m v městských pozemcích p. p. č.
437/4, 2034/6, 2034/24 a st. p. č. 312 v k. ú. Nové Město nad Metují vč. souhlasu města s umístěním této stavby do
vzdálenosti menší než 2 m od pozemků města p. p. č. 439/1, 390/1, 381/3, st. 972 a st. p. č. 973 v k. ú. Nové Město
nad Metují, vše v lokalitě Rychta. Cena za zřízení věcného břemene bude dle Zásad 200 Kč + DPH v zákonné výši za
metr pozemku zatíženého věcným břemenem. Přílohy č. RM 385 - 2/5.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. OVRR:
Bez připomínek. Bude projednáno v řízení. Předložená smlouvy je upravena dle podmínek odborů.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16545/17,
(uložen úkol číslo 22729).
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016501
Nové Město nad M. knn ul. Nerudova - Dědek se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, ve znění přílohy č. RM 385 - 2/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemek pod chodníkem v ul. 1. máje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 2/6 - Flash Příloha: RM 385 - 2/6 - Flash

Pozemek p. p. č. 710/34 o celkové výměře 4 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.
ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 3446 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
vedeném KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve vlastnictví p. V. J. má být zastavěn stavbou „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje“. Přílohy č. RM 385 - 2/6.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Po dokončení chodníku v ul. 1. máje bude třeba vypořádat vlastnictví k pozemku pod chodníkem tak, aby pozemek
byl ve vlastnictví města. Cena je určena dle Zásad na 100 Kč za 1 m2 pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16546/17,
(uložen úkol číslo 22730).
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek p. p. č. 710/34 o celkové výměře 4 m²,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV
č. 3446 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve vlastnictví p. V.
J., dle předloženého návrhu.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 15 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.2.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 385 - 4.12.2017

Rozvoj

14:35

OMM

3.1 Program regenerace MPR a MPZ - schválení příspěvku a dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 205/2017
Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/1 - Flash Příloha: RM 385 - 3/1 - Flash

Identifikace:

ZM 118 schválilo příspěvky z rozpočtu města jednotlivým vlastníkům kulturních památek (dále jen „KP“) v rámci
realizace akcí obnovy zařazených do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2017 (dále jen "Program regenerace MPR a MPZ“). Po obdržení rozhodnutí z MK ČR byly s
jednotlivými vlastníky KP uzavírány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. U KP městské opevnění - hradba v č.
p. 1247, žadatel paní Olga Vyleťalová, byl majitelkou předložen v rámci realizace prací obnovy dodatek smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem, kdy došlo na základě neprovedení některých prací ke snížení celkové ceny díla a tedy ke
snížení celkových uznatelných výdajů, ze kterých je vyčíslován podíl města a MK ČR. Na základě toho předkládá
OMM ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 205/2017 o poskytnutí dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/1. Finanční podíly dle pravidel programu musí být dodrženy pro fyzické
osoby následovně: min. 40 % z vlastních zdrojů, min. 10 % z rozpočtu města (od roku 2016 schváleno 15 %), max. 50
% z MK ČR. Nevyčerpané prostředky z dotace poskytnuté MK ČR na výše uvedenou akci obnovy ve výši 19.000 Kč
budou vráceny do konce roku na účet MK ČR.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou výši povinného příspěvku z rozpočtu města pro vlastníka č. p. 1247 paní Olgu
Vyleťalovou a zároveň schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 205/2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 385- 16547/17,
(uložen úkol číslo 22731).
RM doporučuje ZM schválit novou výši povinného příspěvku z rozpočtu města v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 na obnovu kulturní památky městské opevnění - hradba v
č. p. 1247, žadatel paní Olga Vyleťalová na akci obnova - statické zajištění hradební zdi, ve výši 56.064 Kč a zároveň
doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 205/2017 o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/1, a pověřit ST jeho
podpisem.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Aktuální stav projektů ke dni 29.11.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/2 - Flash Příloha: RM 385 - 3/2 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz
příloha č. RM 385 - 3/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 29.11.2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Dotaz paní Petruželková k přístavbě tělocvičny "ZŠ Komenského" - vysvětleno, že byl přidán samostatný bod 3/11, ve
kterém je akce řešena.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 385- 16548/17,
(uložen úkol číslo 22732).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 29.11.2017, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/2.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.3 Obnova zdiva střechy kaple Panny Marie ve Spech - dodatek č. 1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/3 - Flash Příloha: RM 385 - 3/3 - Flash

Po odstranění střešní krytiny a laťování na kapli ve Spech bylo zjištěno, že krov je z větší části napaden a je nutné ho
vyměnit v celém rozsahu. V rozpočtu bylo uvažováno pouze s výměnou části krovu v rozsahu cca 60 %. Dále po
odstranění krycího oplechování byl zjištěn nevyhovující stav zvoničky, který byl způsoben dlouhodobým zatékáním do
konstrukce stavby z důvodu špatné krytiny. Z tohoto důvodu je nutné realizovat zpevnění celé konstrukce zvoničky.
Na tyto změny je předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje cena díla o 29.256,00 Kč bez DPH,
tj. 35.400,00 Kč vč. DPH. Tímto dodatkem se celková cena díla upraví na částku 409.863 Kč vč. DPH. Pro technické
řešení zajištění zvoničky bylo poptáno zpracování návrhu řešení, které je nabídnuto za 4 tis. Kč. Navržené rozpočtové
opatření je tedy navrženo v celkové částce 40 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují“,
schválit RO a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Krov je natolik zasažen napadením pravděpodobně dřevokazným hmyzem, že bylo nutné ho kompletně nahradit.
Dlouhodobým zatékáním do konstrukce zvoničky došlo k narušení zdiva. Konstrukci zdiva bylo nutné zpevnit ještě
před položením nové krytiny a oplechování. Pro schválení dodatku č. 1 bude nutné schválit rozpočtové opatření navýšení položky rozpočtu města § 3326 org. 1742 Místní památky (oprava kapličky ve Spech) o 36 tis. Kč, a o další 4
tis. Kč na zpracování technického řešení zajištění kapličky, takže celkem se jedná o rozpočtové opatření - přesun
částky 40.000 Kč z položky § 2223 org. 1748 Měřič rychlosti v ul. Nahořanská.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16549/17,
(uložen úkol číslo 22733).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Danielem Hubálkem, Pod Výrovem
1050, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, DIČ: CZ7404173249, na akci „Obnova střechy kaple Panny Marie ve
Spech, Nové Město nad Metují“, kterým se navyšuje cena díla o 35.400 Kč vč. DPH a celková cena díla tak činí 409.863 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení
položky rozpočtu města § 3326 org. 1742 Místní památky (oprava kapličky ve Spech) přesunem částky 40 tis. Kč z položky §
2223 org. 1748 Měřič rychlosti v ul. Nahořanská na pokrytí schvalovaného dodatku č. 1 a na zpracování technického řešení
zajištění kapličky.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Obnova zdiva hradební věže Zázvorka - dodatek č. 3
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/4 - Flash Příloha: RM 385 - 3/4 - Flash

V rámci akce obnova zdiva hradební věže Zázvorka nebyly provedeny a vyfakturovány práce dle smlouvy o dílo a
dodatku č. 2: Oprava tabule - plech CU výměna poškozených částí a krycí deska s přesahem. Z tohoto důvodu je
nutné uzavřít se zhotovitelem dodatek č. 3 na méněpráce, jejichž hodnota činí celkem 5.325 Kč bez DPH, 6.443 Kč
vč. DPH. Celková částka za provedení obnovy věže Zázvorka se tak snižuje na částku 666.486 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády čp. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka,
Nové Město nad Metují“ a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
V rámci dodatku č. 3 se snižuje celková cena díla za práce, které nebylo nutné provést.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16550/17,
(uložen úkol číslo 22734).
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01
Náchod, IČO: 04064739, DIČ: CZ8011133229, na akci „Obnova fasády čp. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka,
Nové Město nad Metují“, kterým se snižuje cena díla o 6.443 Kč vč. DPH a celková cena díla v části obnova zdiva hradební
věže Zázvorka činí 666.486 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/4, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 385 Schvaluje.
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3.5 Žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se stavbou telekomunikačního vedení na pozemcích města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/5 - Flash Příloha: RM 385 - 3/5 - Flash

Firma GOLDAWARE s.r.o. dne 29.11.2017 podala na město žádost o souhlas města s vedením telekomunikačního
vedení na pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2069/20, 2069/3 a 368/9 v k. ú. Nové město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit se stavbou telekomunikačního vedení na uvedených pozemcích města.
Odůvodnění:
ORM a OMP souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16551/17,
(uložen úkol číslo 22735).
RM souhlasí se stavbou telekomunikačního vedení v pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2034/6 a 368/9 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Město Nové Město nad Metují požaduje, aby před podáním žádosti o stavební povolení byla s městem Nové
Město nad Metují uzavřena Smlouva o právu provést stavbu, ve které si město podrobně specifikuje technické podmínky.
RM 385 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Posun termínu realizace stavby - obnova živičného povrchu komunikace v ul. Johnova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/6 - Flash Příloha: RM 385 - 3/6 - Flash

V ul. Johnova byla v letošním roce naplánována oprava chodníků a následně v červnovém ZM byla schválena nová
akce - obnova živičného krytu v ul. Johnova. Realizace těchto akcí musela být naplánována v koordinaci s přeložením
nn do země, kterého je investorem firma ČEZ. Dodavatelem firmy ČEZ je firma Elektro-comp, která zahájila práce až
začátkem října, následně po nich nastoupila firma Novostav, která realizuje opravu chodníků. Jejich dílčí termín byl
dne 15.11.2017, kdy měly být zrealizovány nové obrubníky v celé ulici, aby mohl nastoupit dodavatel obnovy
živičného krytu, firma STRABAG. Termín byl splněn a firma STRABAG byla připravena nastoupit dne 20.11.2017. Po
zhlédnutí vrstev podloží v otevřených výkopech, které v rámci těchto realizací prováděla firma Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., požádala firma STRABAG o jednání na místě stavby, které se uskutečnilo dne 28.11.2017 za
přítomnosti ST, TDI a zástupců OMM, dále pak firmy Novostav.
Zástupci firmy STRABAG vyslovili obavy nad tím, že po odfrézování živice se dostanou na neúnosnou pláň (podloží
pod asfaltem) což by se muselo řešit sanováním a rozhodnutím o změně zadání. To by mohlo zdržet provádění prací
a protože obalovny fungují do dne 13.12., tak hrozí, že komunikace zůstane s odfrézovaným povrchem až do jara
2018. Stanovení rozsahu prací při vypsání veřejné zakázky bylo provedeno pouze odhadem vycházejícím z akce
rekonstrukce Rašínova, neprováděly se žádné sondy k ověření podloží. V průběhu rekonstrukce chodníků Johnova a
přípravných prací v komunikaci byly zjištěny poddimenzované skladby (nízká vrstva) asfaltových krytů. Okolí šoupat
vodovodu a rekonstrukce kanalizační přípojky č. p. 285 odhalila tloušťku krytu kolem 5cm ložených do zeminy. Z
důvodu proveditelnosti napojení stávajících vstupů na pozemky s dodržením příčného sklonu chodníků je místně
horní úroveň snížené obruby zároveň se stávajícím krytem, což vyvolává nutnost odstraňování stávajícího krytu až
pod jeho úroveň, kde dle předpokladů už není asfalt ani štěrk. Z výše uvedených důvodů je žádoucí odsunout
realizaci obnovy živičného krytu na jaro 2018, s termínem dokončeni - konec dubna 2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s posunem termínu dokončení díla obnova živičného krytu na komunikaci v ul. Johnova do dne 30.04.2018.
Odůvodnění:
V případě odsunutí realizace obnovy živice do roku 2018, tak komunikace bude po dokončení opravy chodníku
zprůjezdněna.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková požádala o vysvětlení posunu termínu dokončení díla. Reagoval TAJ. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16552/17,
(uložen úkol číslo 22736).
RM souhlasí s posunem termínu dokončení díla obnova živičného krytu na komunikaci v ul. Johnova do dne 30.04.2018.
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3.7 Podání žádosti na rekonstrukci chodníku v ul. 1. máje na SFDI
Identifikace:
V příštím roce plánuje ÚS Královéhradeckého kraje rekonstrukci komunikace v ul. 1. máje. Město má zpracovánu PD
na rekonstrukci chodníků po obou stranách vozovky (od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů) vč. rekonstrukce
veřejného osvětlení a rozhlasu a dále osvětlení obou přechodů pro chodce a místa usnadňujícího přecházení. Státní
fond dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") vyhlásil v listopadu výzvu k přijímání žádostí o dotaci pro financování
opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2018. Termín předložení žádosti je do dne 11.01.2018, max. výše
dotace 85 % ze způsobilých výdajů. PD byla na SFDI konzultována. Celkové výdaje na realizaci dle PD 6,12 mil. Kč
vč. DPH, z toho způsobilé cca 4,5 mil. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti o finanční příspěvek ze SFDI pro rok 2018 na projekt „Stavební úpravy chodníků
v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 385- 16553/17,
(uložen úkol číslo 22737).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o finanční příspěvek ze SFDI pro rok 2018 na projekt „Stavební úpravy chodníků v
ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Klopotov
Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/8 - Flash Příloha: RM 385 - 3/8 - Flash

Identifikace:

OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Klopotov. Žádost o
dotaci bude předložena do výzvy Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., v rámci programového rámce Program
rozvoje venkova. Výzva již byla avizována a bude zaměřena na společenský potenciál lesů, výše dotace by měla být
ve výši 100 % vynaložených způsobilých výdajů. Výzva ale bude teprve vyhlášena, předpoklad - polovina prosince
2017. Cílem projektu, naučné stezky Klopotov, je zvýšení povědomí o krásách Klopotovského údolí a jeho
zajímavostech. V rámci projektu je plánováno umístění 24 informačních tabulí, popisných tabulí, drobného mobiliáře a
interaktivních prvků pro děti. Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 250.000 Kč Náklady na vybudování naučné
stezky jsou součástí rozpočtu města na rok 2018.
K rozhodnutí:
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Na tomto bodu spolupracuje OSÚ a OMM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 385- 16554/17,
(uložen úkol číslo 22738).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Klopotov do výzvy Místní akční skupiny
POHODA venkova, z.s., v rámci programového rámce Program rozvoje venkova.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.9 Opakované veřejné projednání ÚP - informace pro RM a ZM
Identifikace:
Dne 20.12.2017 od 17:00 hodin se v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují bude konat
opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Nové Město nad Metují a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území. Předmětem projednání jsou již pouze úpravy provedené na základě předchozího veřejného projednání.
Připomínky a námitky směřující k ostatním částem územního plánu, které se od posledního veřejného projednání
nezměnily, jsou nepřípustné.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální informaci o procesu pořizování nového Územního plánu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionálního rozvoje
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 385- 16555/17,
(uložen úkol číslo 22739).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o opakovaném projednání návrhu Územního plánu Nové Město nad Metují.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/10 - Flash Příloha: RM 385 - 3/10 - Flash

Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen "Z1 RP MPR") se
projednávala od května 2013, kdy bylo v ZM č. 88 schváleno její pořízení. Předmětem Z1 RP MPR bylo projednání
celého řešeného území, úprava zastaralých nebo nevyhovujících prvků regulačního plánu platného od roku 2008.
Nová Z1 RP MPR byla projednána dle platného zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů.
Zadání bylo schváleno usnesením č. ZM 94-7017/13 ze dne 07.11.2013. Společné jednání o návrhu Z1 RP MPR s
dotčenými orgány a obcí, se uskutečnilo dne 08.04.2016. Veřejné projednání návrhu RP MPR se konalo dne
15.03.2017. Byly projednány námitky, připomínky města Nové Město nad Metují a veřejnosti. Z1 RP MPR byla
projednána v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a byla rovněž
koordinována se současně projednávaným novým územním plánem Nové Město nad Metují. S městem Nové Město
nad Metují, dotčenými orgány a veřejností byly projednány změny týkající se především podrobných podmínek
plošného a prostorového uspořádání, stavebně architektonických podmínek pro změny domů a staveb, podmínek pro
realizaci objektů nestavebního charakteru - např. mobiliáře, předzahrádky, propagační zařízení apod.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Změnu č. 1 Regulačního plánu MPR.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionálního rozvoje
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 385- 16556/17,
(uložen úkol číslo 22740).
RM projednala návrh na vydání Změny č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a
doporučuje ZM schválit tuto změnu ve znění přílohy č. RM 385 - 3/10.
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3.11 VŘ - „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 385 - 3/11 Příloha: RM 385 - 3/11

Identifikace:

Dne 16.11.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského,
Nové Město nad Metují“. Hodnocení nabídek této veřejné zakázky se konalo téhož dne. Posouzení nabídek proběhlo
ve dnech 24.11.2017 a 4.12.2017. Hodnotící komise předkládá zprávy o výsledku hodnocení nabídek viz přílohy č.
RM 385 – 3/11.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky „Přístavba u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ vítěznému uchazeči a pověřit
ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
V termínu pro podání nabídek bylo podáno 5 nabídek. V rozpočtu na rok 2018 je navržena potřebná finanční částka.
Realizace bude probíhat až do roku 2019.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM upozornila, že jde o aktualizaci k bodu 3/2, tj. k hlášení o realizaci investičních akcí. Smlouva s vítězem
soutěže bude kvůli odvolacím lhůtám atd. uzavřena pravděpodobně v lednu 2018. Návazně radní diskutovali o
termínech realizace a souvisejících financích, bude vyžádán předpokládaný časový harmonogram realizace.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 385- 16557/17,
(uložen úkol číslo 22741).
RM na základě zpráv o výsledku hodnocení nabídek předložených komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové
Město nad Metují“ firmě STAKO, společnost s ručením omezeným, IČ: 27529576, Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 24.117.717,55 Kč vč. DPH (19.931.997,95 Kč bez DPH). RM schvaluje smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO, společnost s ručením omezeným, IČO: 27529576,
Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 385 - 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 385 Souhlasí.
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Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 385 - 4.12.2017

Správa nemovitostí

15:20

OMM

4.1 Provozní řád areálu LTD Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/645) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/1 - Flash Příloha: RM 385 - 4/1 - Flash

OSN předkládá RM aktualizaci Provozního řádu areálu LDT Pavlátova louka. Změny jsou zaměřeny na aktualizaci
kontaktů a provozní podmínky v rámci pořádání společenských, nebo kulturních akcí většího rozsahu.
K rozhodnutí:
Schválit Provozní řád.
Odůvodnění:
Na základě požadavku vedení předkládá OSN aktualizaci Provozního řádu pro areál LDT Pavlátova louka. Jedná se o
bod přesunutý z RM 384. Po konzultaci s provozovatelem doporučuje OSN sezónu 2018 realizovat dle stávajícího
Provozního řádu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 385- 16558/17
RM schvaluje aktualizaci Provozního řádu areálu LDT Pavlátova louka ve znění přílohy RM 385 - 4/1 s účinností ode dne
01.10.2018.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Odkoupení stavebního materiálu - svahovky, klubovna Spy
Identifikace:

(Int.: OSN/646) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/2 - Flash Příloha: RM 385 - 4/2 - Flash

Návrh na odkoupení stavebního materiálu - svahovky Media Loffel v počtu 48 ks za cenu 4.000 Kč (tj. 83,30 Kč/ks) od
p. Bc. J. S. Jedná se o stavební materiál na zpevnění svahu u objektu Klubovna Spy, č. p. 87, Spy. V Plánu oprav
2017 je rezervováno 6.000 Kč na nákup tohoto materiálu. Pan Bc. S. nabízí svahovky k odkupu, jako z jeho strany
nepotřebného materiálu. Množství, které nabízí je dostačující k pokračování zpevnění svahu. Poptávkou byla zjištěna
běžná cena 98 Kč/ks vč. DPH (Stavebniny Na Strážnici).
K rozhodnutí:
Souhlasit s odkoupením stavebního materiálu - svahovky.
Odůvodnění:
Jedná se o stejný stavební materiál, který je třeba k pokračování zpevnění svahu u č. p. 87. Nabízená cena je nižší
než cena, kterou nabízejí stavebniny a navíc není třeba zajišťovat dopravu do obce Spy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních k nabídce a její vhodnosti a výhodnosti - byl vznesen protinávrh - neschválit odkoupení. Hlasováno 2 pro, 1 protim, 1 se zdržel - nebylo přijato. Dále hlasováno o schválení odkupu nabízeného stavebního materiálu - 2
pro, 2 proti, 0 se zdržel - nebyl schválen žádný návrh usnesení a odkoupení realizováno nebude.
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Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

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

(Int.: OSN/647) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/3 - Flash Příloha: RM 385 - 4/3 - Flash

OSN předkládá k rozhodnutí další postup ve věci zajištění objektu č. p. 22, v závislosti na rozhodnutí Ministerstva
kultury, ve věci prohlášení objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují - Krčín za kulturní památku, které
bylo doručeno 18.10.2017. Ministerstvo kultury rozhodlo dne 16.10.2017 o tom, že výše zmiňovaný objekt prohlašuje
za kulturní památku. ZM rozhodlo svým usnesením č. ZM 114-7439/16 (úplné znění viz příloha č. RM 385 - 4/3) o
postupu při zajištění objektu č. p. 22. Dle názoru OSN je prohlášení výše zmiňované budovy za kulturní památku
zásadní změna, která by se měla promítnout do všech kroků, které navrhlo ZM.
K rozhodnutí:
Vzít informaci na vědomí a určit další postup.
Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod na základě skutečnosti uznání objektu za kulturní památku a na základě usnesení č. ZM
114-7439/16 z roku 2016 a uložených úkolů v rámci tohoto usnesení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16559/17,
(uložen úkol číslo 22742).
RM ukládá OMM (OSN) projednat se zástupci státní památkové péče další postup v rámci příprav PD na rekonstrukci
střešního pláště a krovu objektu. RM ukládá OSN o výsledku jednání informovat RM. RM doporučuje ZM revokaci usnesení č.
ZM 114-7439/16 ve znění přílohy č. RM 385 - 4/3 s tím, že do ZM 124 bude předložen nový bod týkající se budoucnosti
objektu č. p. 22 "Stará škola", jako nově prohlášené kulturní památky.
RM 385 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.2.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Stížnost nájemníků - p. Z., č. p. 45, ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

(Int.: OSN/648) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/4 - Flash Příloha: RM 385 - 4/4 - Flash

OSN předkládá informaci o průběhu sledování problémové situace v bytovém domě č. p. 44, ul. T. G. Masaryka
(stížnost nájemníků na chování p. Z.). Podrobnosti viz příloha č. RM 385 - 4/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a souhlasit s navrženým postupem.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN neexistuje v této chvíli pádný důvod k okamžitému ukončení nájemní smlouvy p. Z., ale vzhledem k
tomu, že se situace ještě zcela nevyjasnila, navrhují pokračování preventivních opatření - viz příloha č. RM 385 - 4/4.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16560/17,
(uložen úkol číslo 22743).
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 385 - 4/4 informace o průběhu sledování problémové situace v bytovém domě č.
p. 44, ul. T. G. Masaryka (stížnost nájemníků na chování p. Z.) a souhlasí s navrženým postupem, tj. sledovat dále situaci a
pokračovat s preventivním opatřením do dne 28.02.2018.
RM 385 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.2.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

4.5 Dodatek č. 1 ke SOD 107/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/649) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/5 - Flash Příloha: RM 385 - 4/5 - Flash

Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 107/2017 (Výměna oken v bytovém domě č. p. 477-8, 78 a nebytovém
prostoru č. p. 391), mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město
nad Metují, IČO: 25950231. Dodatek se týká snížení ceny díla z původních 1.089.158 Kč bez DPH na 1.079.533 Kč
bez DPH. Ke snížení ceny došlo z důvodu neprovádění 3 ks ventilačních klapek a venkovních izolačních pásek v
připojovací spáře (technicky nebylo možné provést).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1.
Odůvodnění:
OSN předkládá ke schválení dodatek k SOD. Ventilační klapky byly vynechány z důvodu provedených výměn
plynových spotřebičů a venkovní izolační pásky nebyly provedeny z technických důvodů (jejich funkčnost by byla
ohrožena klimatickými vlivy). Tyto pásky budou instalovány při provedení zateplovacího systému.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16561/17,
(uložen úkol číslo 22744).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 107/2017 (Výměna oken v bytovém domě č. p. 477-8, 78 a nebytovém
prostoru č. p. 391), ve znění přílohy č. RM 385 - 4/5.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Žádost o přehodnocení názoru na prodloužení termínu realizace
Identifikace:

(Int.: OSN/650) Zdroj. dokum.: RM 385 - 4/6 - Flash Příloha: RM 385 - 4/6 - Flash

Dle SOD č. 35/2017 proběhla realizace opravy fasády objektu č. p. 108, ul. Nádražní. SOD je uzavřena mezi městem
Nové Město nad Metují a dodavatelem MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, Náchod, IČO: 28820266 a termín dokončení
díla byl dle SOD stanoven na dne 15.09.2017. V závislosti na vývoji prací požádal dodavatel o prodloužení termínu do
dne 10.10.2017, tj. o 25 dní, Tato žádost byla RM zamítnuta a termín byl prodloužen pouze o 5 dní. Realizace byla
dokončena dne 01.11. 2017. Smluvní pokuta je dle SOD stanovena na 2.000 Kč/den prodlení, tj. penále k datu
ukončení činí 84.000 Kč. Dodavatel žádá o přehodnocení stanoviska k prodloužení termínu.
K rozhodnutí:
Přehodnotit stanovisko nebo trvat na původním stanovisku.
Odůvodnění:
Vzhledem k průběhu realizace OSN nedoporučuje dále prodlužovat termín dokončení díla. Předání staveniště
proběhlo včas, dle SOD, sám dodavatel uznal, že zpoždění stavby je zapříčiněno hlavně nedostatkem pracovních sil
firmy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Neumanna odpověděl vedoucí OSN.
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16562/17,
(uložen úkol číslo 22745).
RM trvá na původním stanovisku k prodloužení termínu dokončení realizace opravy fasády objektu č. p. 108, ul. Nádražní,
dle usnesení č. RM 380-16355/17.
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Školství, kultura a sport

OŠKS

13:05

5.1 Hodnocení školního roku 2016/2017 v základních školách - ředitelé škol přizváni na 13:05 hodin
Identifikace:
Ředitelé "ZŠ Komenského", "ZŠ a MŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" předstupují před RM s hodnocením školního roku
2016/2017.
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 oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
1/ Mgr. Vladimír Milt, ředitel "ZŠ Komenského" - škola je plně organizovaná, 308 žáků, celkem 34 zaměstnanců z toho
5 správních. Snaží se čerpat finance z různých grantů, v příštím roce bohužel KÚ vypíše výzvu na dotace v oblasti
prevence patologických jevů jen pro soukromé a církevní školy a neziskové organizace. Mgr. Vitverová - co ví, půjde
to přes společnost Semiramis. Mgr. Milt - přemýšlel, že by mohl žádat Spolek rodičů. MST - požádáme o návod, jak to
řešit - úkol pro OŠKS. Mgr. Milt - škola čerpá peníze na tzv. šablony, ve škole jsou 2 dobrovolnice (Němka a
Francouzka), bydlí ve škole a účastní se všech školních akcí, obě dvě jsou vynikající lektorky. Spolupráce s PPP a
psycholožkou fungují dobře. Žáci se účastní všech soutěží a olympiád. Škola organizuje zahraniční výjezdy střídavě
do anglicky a německy mluvících zemí, každoročně expedice do Banátu. V září vydala MKN Almanach,
nepředpokládali jsme takový zájem, v současné době jsou všechny prodány. Možná by nebylo na škodu udělat dotisk.
OŠKS - s největší pravděpodobností dojde k dotisku. Dotaz paní Petruželkové - zvládne škola provoz při současné
výstavbě tělocvičny a vestavby v podkroví? Odpověděl Mgr. Milt . Vše se dá zvládnout.
2/ Mgr. Jana Vitverová, ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" - předala radním další písemný materiál o "ZŠ Krčín". Škola pracuje
podle školního vzdělávacího programu "Ruku v ruce za vzděláním" - tomu také odpovídá partnerský vztah rodičů,
žáků a učitelů. Ve škole jsou dvě oddělení ŠD, dvě oddělení ŠK, plně obsazené. Podporují pohybové aktivity bruslení, plavání, cyklistický a lyžařský kurz. Pedagogický sbor ve škole je plně kvalifikovaný. Žáci se zúčastňují
soutěží a olympiád - největší úspěchy - 4. a 10. místo v krajském kole olympiády v Aj. Podařilo se práci školy
zviditelnit v časopisu "Řízení školy", kde vyšlo několik článků o škole. Realizují několik programů - "Zdravé zuby",
"Mléko do škol", "Ovoce do škol", "Atletika do škol", …
Škola prodloužila spolupráci s pedagogickou fakultou v HK. Zahradní radovánky (pokřtěno CD Terénních berušek a
také almanach), probíhaly pod názvem "Ten dělá to a ten zas tohle" ve spolupráci se SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město
nad Metují. Na podzim 2016 proběhla kontrola ČŠI, škola byla kladně hodnocena. Vybavení školy je velmi dobré.
Chyby se snažíme napravovat.
3/ Mgr. Smolová, ředitelka "ZŠ Malecí" - v minulém školním roce bylo ve škole 335 žáků v 15 třídách, školní družina
má 210 žáků a kapacita je maximálně naplněna. Od srpna je ve škole nová zástupkyně ředitelky Mgr. Broumová,
výchovná poradkyně - Mgr. Šnoplová. Velkých úspěchů dosahuje fotografický kroužek (žákyně školy vyhrála
mezinárodní soutěž v Hongkongu, kam si také odletěla převzít cenu). Vítězná fotografie bude na přebalu CD
Bohuslava Martinů. Škola již potřetí zvítězila v celostátním kole soutěže Eurorébus. O prázdninách se ve škole konalo
celostátní soustředění házenkářů. Ředitelka podala bližší informace o trestním oznámení na bývalou hospodářku
školy. Paní Mgr. Smolová odpověděla na dotaz paní Petruželkové, který se týkal rekonstrukce odborných učeben.
Mgr. Milt - poděkoval městu a MKN za vydání almanachu. Byl za ním p. Vítek s požadavkem na stravování dětí z
dětské skupiny Krteček, která by ve městě měla vzniknout. MST doplnil - iniciátor p. Vítek se rozhodl, že si založí
dětskou skupinu předškoláků zaměřenou na sport v ul. Komenského. O co se bude město v této souvislosti mj.
zajímat je to, jak budou mít vyřešeno parkování. Podporovateli podobných akcí nejsme, kapacity školek jsou zde
dostatečné. Ředitelé ZŠ - ve všech novoměstských MŠ však volná místa jsou. Vedoucí OŠKS to vidí v Novém Městě
nad Metují jako nadbytečné.
Další dotazy již nebyly, MST popřál krásné Vánoce a nový rok a poděkoval ředitelům za jejich práci.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 385- 16563/17
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2016/2017 v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod, v Základní škole a Mateřské škole Krčín a v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod,
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 385 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.2 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/2 - Flash Příloha: RM 385 - 5/2 - 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 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Komenského" za školní rok 2016/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 385- 16564/17
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
školní rok 2016/2017 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 385 - 5/2.
RM 385 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/3 - Flash Příloha: RM 385 - 5/3 - 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 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ a MŠ Krčín" za školní rok 2016/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16565/17
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní rok 2016/2017 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 385 - 5/3.
RM 385 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/4 - Flash Příloha: RM 385 - 5/4 - 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 2016/2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZŠ Malecí" za školní rok 2016/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16566/17
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod za školní
rok 2016/2017 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 385 - 5/4.
RM 385 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

5.5 Žádost MKN o navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/5 - Flash Příloha: RM 385 - 5/5 - Flash

Ředitelka MKN žádá RM o schválení navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017 o 28.270 Kč. Důvodem je
navýšení platových tarifů ode dne 01.11.2017.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017 Městské knihovně Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16567/17
RM schvaluje Městské knihovně Nové Město nad Metují navýšení limitu na platy na rok 2017 z částky 2.041.792 Kč na
částku ve výši 2.070.062 Kč.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost MMUZ o navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/6 - Flash Příloha: RM 385 - 5/6 - Flash

Ředitel MMUZ žádá RM o schválení navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017 o 27.780 Kč. Důvodem je
navýšení platových tarifů ode dne 01.11.2017.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu prostředků na platy na rok 2017 Městskému muzeu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16568/17
RM schvaluje Městskému muzeu Nové Město nad Metují navýšení limitu na platy na rok 2017 z částky 2.046.560 Kč na
částku ve výši 2.074.340 Kč.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/7 - Flash Příloha: RM 385 - 5/7 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 10.364 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově pořízených elektrických kotlů pro školní jídelnu.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZŠ Malecí" na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 385- 16569/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krčín o částku
ve výši 10.364 Kč, ve znění přílohy č. RM 385 - 5/7.
RM 385 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

5.8 Žádost o změnu odpisového plánu - MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/8 - Flash Příloha: RM 385 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 1.281 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově pořízeného kamerového systému.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu MSSS Oáza na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 385- 16570/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Městské středisko sociálních služeb Oáza o
částku ve výši 1.281 Kč, ve znění přílohy č. RM 385 - 5/8.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o zapůjčení stánků - Spolek Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/9 - Flash Příloha: RM 385 - 5/9 - Flash

Předsedkyně Spolku Krčín žádá RM o souhlas se zapůjčením 4 kusů stánků na akci "Vánoce ve staré škole", která se
uskuteční ve dnech 08. a 09.12.2017. Stánky si z areálu TS odvezou a po skončení akce vrátí.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zapůjčením 4 kusů stánků Spolku Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 385- 16571/17,
(uložen úkol číslo 22746).
RM souhlasí se zapůjčením 4 kusů stánků Spolku Krčín na dny 08. a 09.12.2017 na akci "Vánoce ve staré škole". Odvoz
stánků z areálu TS a jejich vrácení zajistí pořadatel akce, Spolek Krčín, vlastní dopravou.
RM 385 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/10 - Flash Příloha: RM 385 - 5/10 - Flash

TC Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 40 tis. Kč. Důvodem
je nedostatek finančních prostředků na začátku roku na úhradu energií a na přípravu areálu na zahájení sezóny.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 TC Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 385- 16572/17,
(uložen úkol číslo 22747).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Tennis Clubu Nové Město nad Metují
ve výši 40 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace
schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

5.11 Pověření ZŠ a spolků při ZŠ v Novém Městě nad Metují k organizaci sběru papíru
Identifikace:
Podmínkou zařazení výsledků sběru starého papíru na mateřských a základních školách v Novém Městě nad Metují
mezi ukazatele pro stanovení výše finančního příspěvku firmy EKOKOM na tříděný sběr odpadových komodit je
začlenění školního sběru do systému nakládání s odpady prostřednictvím vyhlášky města nebo pověřením ke sběru
od RM. RM 292 dne 14.04.2014 pověřila mateřské školy a základní školy v Novém Městě nad Metují k organizaci
sběru starého papíru 1x v 1. pololetí a 1x ve 2. pololetí běžného kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že v některých
školách organizují sběr starého papíru spolky rodičů, předkládá OŠKS ke schválení nové pověření škol a spolků k
organizaci sběru starého papíru.
K rozhodnutí:
Pověřit školy a spolky organizací sběru starého papíru 1x v 1. pololetí a 1x ve 2. pololetí školního roku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 385- 16573/17
RM pověřuje Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, Spolek rodičů při Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15 a Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín organizací sběru starého papíru, a to 1x v 1.
pololetí a 1x ve 2. pololetí školního roku.
RM 385 Pověřuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/12 - Flash Příloha: RM 385 - 5/12 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o schválení přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 8.000 Kč od "Spolku
rodičů při ZŠ Komenského" na nákup běžeckých lyží.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 385- 16574/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ve výši
8.000 Kč od Spolku rodičů pří Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, na nákup běžeckých lyží.
RM 385 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

5.13 Jmenování členů školských rad za zřizovatele (Přesun z RM 384 - 5/8)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/13 - Flash Příloha: RM 385 - 5/13 - Flash

Podle § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
(školský zákon), v platném znění, jmenuje zřizovatel třetinu členů školské rady (v našem případě po 3 členech v
každé základní škole). Funkční období je tříleté, končí ke dni 31.12.2017. Tato záležitost byla již diskutována v RM
384, kde se po diskusi radní shodli na tom, že zájmy zřizovatele by měly být zastoupeny zástupcem OŠKS, který je v
trvalé součinnosti se školami a dále pak někým z uvolněných zastupitelů, příp. radními a zastupiteli. Ideální stav by byl
1 zástupce z vedení města, 1 za OŠKS a 1 radní nebo zastupitel. Rodiče jsou v radách zastoupeni na základě volby a
pedagogové ze školy jsou určeni ředitelem školy. V tomto smyslu byl připraven návrh členů školských rad.
Podrobnosti viz příloha č. RM 385 - 5/13.
K rozhodnutí:
Jmenovat zástupce za zřizovatele do školských rad při základních školách s účinností ode dne 01.01.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných školských zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele školských rad při základních
školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 385- 16575/17,
(uložen úkol číslo 22748).
RM jmenuje s účinností ode dne 01.01.2018 členy školských za zřizovatele takto: do Školské rady při Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod: Ing. Michal Beseda, MBA, PhDr. Zdeňka Kulhavá, pí Iveta Habrová; do
Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod: p. Petr Hable, pí Věra Řeháková, Mgr.
Václav Kupka; do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín: p. Petr Hable, pí Marie Petruželková, Ing. Vratislav
Fröde. RM ukládá OŠKS zajistit vystavení a předání jmenovacích dekretů podepsaných ST. RM zároveň děkuje za práci
všem dosavadním členům školských rad, kteří v nich působili jako jmenovaní zástupci zřizovatele.
RM 385 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2018
Zdroj. dokum.: RM 385 - 5/14

Identifikace:

TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 500 tis.
Kč. Důvodem žádosti je zajištění plného provozu zimního stadionu v 1. čtvrtletí 2018. Poskytnuté prostředky budou
zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2018. Jde o každoročně opakovanou žádost.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná se o opakovanou žádost. Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 385- 16576/17,
(uložen úkol číslo 22749).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 pro Tělovýchovnou jednotu Spartak
Nové Město nad Metují, z.s. ve výši 500 tis. Kč, a to z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku 2018 a pověřit ST
podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110 7349/15.

STIS

RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 8.12.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 385 - 4.12.2017

Finance

16:00

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2017
Zdroj. dokum.: RM 385 - 6/1 - Flash Příloha: RM 385 - 6/1 - Flash

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo 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 vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Členské příspěvky, dary a rezervy 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 6/2 - Flash Příloha: RM 385 - 6/2 - Flash

Do návrhu rozpočtu 2018 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 385 - 6/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 385- 16577/17,
(uložen úkol číslo 22750).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy č. RM 385 - 6/2
do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5 tis. Kč, Sdružení
historických sídel 12 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 3.070 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst
a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 95,17 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 1.000 tis.
Kč, dotace města na obnovu objektů historické a architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město
nad Metují 950 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití
sportovišť ve výši 6 250 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 550 tis. Kč a dary a dotace města dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 110 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 385 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

6.3 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2018
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo 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 vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2018. 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. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16578/17,
(uložen úkol číslo 22751).
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2018 s
podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami
navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Platy a pojistné - RO
Identifikace:
V souvislosti s úpravami platových tabulek v letošním roce, navyšováním pracovníků na správě města,
předfinancováním výdajů na sociálně-právní ochranu dětí a vyšším rozsahem služeb Městské policie navrhuje OF
navýšení položky platů a souvisejících výdajů na zdravotní a sociální pojištění.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16579/17,
(uložen úkol číslo 22752).
RM schvaluje rozpočtové - navýšení položky platů a souvisejících výdajů na zdravotní a sociální pojištění v § 3612 - bytové
hospodářství o 30 tis. Kč (bude pokryto přesunem v rámci § 3612 - bytové hospodářství - ostatní výdaje), navýšení § 3632 pohřebnictví o 15 tis. Kč (bude pokryto přesunem v rámci § 3632 - pohřebnictví - ostatní výdaje) a dále navýšení § 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl o 175 tis. Kč, § 5311 - městská policie o 215 tis. Kč a § 6171 - místní správa
o 230 tis. Kč (navýšení bude pokryto přesunem částky 350 tis. Kč z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky, cyklostezky, parkoviště, přesunem částky 200 tis. Kč z § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň a přesunem částky 70
tis. Kč z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků a ostatní výdaje).
RM 385 Schvaluje RU.
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6.5 Monitoring skládek - RO
Identifikace:
Z důvodu navýšení cen bude v letošním roce překročen plánovaný rozpočet na monitoring skládek. OŽP navrhuje
navýšení rozpočtu o částku 2 tis. Kč o částku z jiné nečerpané položky OŽP.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16580/17,
(uložen úkol číslo 22753).
RM schvaluje RO - navýšení § 3728 - monitoring skládek o částku 2 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2339 záležitosti vodních toků - havárie a rozbory.
RM 385 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Volby do Parlamentu ČR - RO
Identifikace:
Město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu
ČR ve výši 221,60 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že celkové výdaje na volby budou vyšší, rozdíl bude předfinancován
městem. Po vypořádání dotací bude náhrada doplacena v roce 2018. OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6114 - volby
do Parlamentu ČR o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby a územní
rozvoj - nákup pozemků.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16581/17,
(uložen úkol číslo 22754).
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6114 - volby do Parlamentu ČR o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků.
RM 385 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 § 6409 - ostatní činnosti - údržba - RO
Identifikace:
OSN zajišťuje realizaci akcí z plánu oprav, investic a revizí u objektů školství a dalších objektů města (mimo běžný
pronajímaný a bytový fond). V rozpočtu jsou na tyto akce vyčleněny dvě samostatné položky (§ 6409), které jsou v
průběhu roku čerpány z odpovídajících paragrafů rozpočtu. Vzhledem k většímu objemu finančních výdajů na akce
spadající do položky Údržba (investice, revize …) objektů města, OF navrhuje přesun v rámci rozpočtu OSN mezi
těmito položkami.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
OSN: K vyššímu objemu finančních výdajů u ostatních objektů města došlo z důvodu většího rozsahu prací, vyšších
vysoutěžených částek u některých položek (např. vyšší vysoutěžená cena u přístřešku na kola MSSS OAZA, oprava
asfaltové komunikace za MěU, opravy v čp. 850 JSDH - hasičský klub, vstupní dveře, …). U objektů školství nebude
realizována akce Revitalizace zahrady u DDM I. etapa z důvodu naplněných kapacit a návaznosti na rekonstrukci
chodníku před DDM - realizace v roce 2018, dále nebyla z důvodu možného získání dotací v roce 2018 realizováno
provizorní zastřešení atria na ZUŠ 1238.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 385- 16582/17,
(uložen úkol číslo 22755).
RM schvaluje RO - navýšení položky Údržba (investice, revize …) objektů města (§ 6409) o částku 300 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem v rámci § 6409 z položky Údržba (investice, revize …) školství.
RM 385 Schvaluje RU.
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6.8 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 385 - 6/8 - Flash Příloha: RM 385 - 6/8 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 385 - 6/8.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 385- 16583/17,
(uložen úkol číslo 22756).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a "ZŠ Malecí" ve znění přílohy č. RM 385 - 6/8.
RM 385 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.9 Sdružený účet Warrington
Zdroj. dokum.: RM 385 - 6/9

Identifikace:

E-mail ze dne 01.12.201 od paní Bc. Hany Nedvědové, starostky města Hronova a předsedkyně partnerského výboru
7 ve věci "rozpuštění fondu Warrington". Podrobnosti viz příloha č. RM 385 - 6/9.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí informaci o sdruženém účtu Warrington a o "rozpuštění fondu Warrington".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 385- 16584/17,
(uložen úkol číslo 22757).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o sdruženém účtu Warrington a o "rozpuštění fondu Warrington" dle informací v
příloze č. RM 385 - 6/9 a doporučuje ZM souhlasit s navrženým postupem.
RM 385 Doporučuje ZM souhlasit.
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Různé

16:15

7.1 Jmenování člena komise Sbor pro občanské záležitosti
Identifikace:
V souvislosti se změnou odměňování zastupitelů ode dne 01.01.2018 je RM navrhováno jmenovat paní Věru
Řehákovou členkou komise Sbor pro občanské záležitosti. Paní Věra Řeháková je v této komisi vedena pouze jako
oddávající.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Paní Věra Řeháková je vedena v komisi Sbor pro občanské záležitosti pouze jako oddávající. Nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev umožňuje poskytnout odměnu i v případě souběhu funkcí. Do
souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva
obce a předsedy nebo člena komise rady obce. Z tohoto důvodu je navrhováno členství paní Věry Řehákové v komisi
Sbor pro občanské záležitosti.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 385- 16585/17
RM jmenuje novou členkou SPOZ paní Věru Řehákovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
RM 385 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Jmenování ředitelky Městského střediska sociálních služeb na dobu neurčitou
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 353-10574/16 ze dne 15.08.2016, které zní: "RM jmenuje paní Mgr. Janu Balcarovou
ředitelkou příspěvkové organizace Městského střediska sociálních služeb OÁZA, a to na dobu určitou, ode dne
01.01.2017 do 31.12.2017." je RM nyní navrhováno jmenovat paní Mgr. Janu Balcarovou ředitelkou příspěvkové
organizace Městského střediska sociálních služeb OÁZA na dobu neurčitou.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o jmenování paní Mgr. Jany Balcarové ředitelkou MSSS OÁZA na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
Paní Mgr. Jana Balcarovou byla jmenována RM ředitelkou MSSS OÁZA na dobu určitou do dne 31.12.2017.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 385- 16586/17
RM jmenuje ode dne 01.01.2018 paní Mgr. Janu Balcarovou ředitelkou příspěvkové organizace Městského střediska
sociálních služeb OÁZA, a to na dobu neurčitou.
RM 385 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápisy č. 8 a 9 z jednání KV
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/3 - Flash Příloha: RM 385 - 7/3 - Flash

Zápisy č. 8 a 9 z jednání KV - viz přílohy č. RM 385 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat, seznámit se se zápisy č. 8 a 9 z jednání KV a doporučit je ZM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 385- 16587/17,
(uložen úkol číslo 22758).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápisy č. 8 a 9 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 385 - 7/3.
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Odpovídá: ST, Provede: UKIA, Termín: 14.12.2017
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7.4 Žádost předsedy samosprávy č. p. 663 - 667 o udělení výjimky z Plánu zimní údržby místních
komunikací pro zimní období 2017 - 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/4 - Flash Příloha: RM 385 - 7/4 - Flash

Žádost p. P. K., předsedy samosprávy č. p. 663 - 667, o provádění úklidu přístupové komunikace před č. p. 663-7 v ul.
Rašínova, resp. o udělení výjimky z Nařízení č. 1/2009 o provádění zimní údržby na místních komunikacích a
chodnících a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Podrobnosti (žádost + podpisová listina obyvatel) viz
příloha č. RM 385 - 7/4.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. P. K. + ne/souhlasit s udělením výjimky z Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní
období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují pro přístupové komunikace před bytovým domem č. p. 663-7 v ul.
Rašínova.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Požadovaný úsek je cca 150 m dlouhý, asfaltová komunikace před bytovým domem je necelé 3 m
široká, někdy zde parkují i auta, pokračující stoupání v délce cca 30 m je pouze 1,5 m široké. Odklízení sněhu
kartáčem nebo radlicí je možné pouze malou technikou nebo ručně, protože traktor nebo multikára zde neprojede.
Také posyp pískem v případě kluzkosti nebo náledí je možný pouze ručně. Jakékoliv další navýšení tras schváleného
Plánu zimní údržby je pro pracovníky TS za současných kapacit neproveditelné, zvláště v sobotu a neděli, či o
svátcích nebo večer, kdy má pracovní pohotovost vždy jen část pracovníků. Jediná možnost, jak tomuto požadavku
vyhovět, je sehnat brigádníky nebo firmu, která by v tomto prostoru prováděla zimní údržbu. Situační výkres viz
příloha č. RM 385 - 7/4.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla delší diskuse radních o možnostech řešení, radní se shodli v tom, že při současných kapacitách TS nelze již
udělovat nějaké další výjimky, či schválený plán zimní údržby dále rozšiřovat. Jediným řešením by mohlo být zajištění
brigádníka, který by v dané lokalitě úklid zajišťoval. Vedoucí TS by mohl vyzvat žadatele k případné součinnosti při
hledání vhodného brigádníka.
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 385- 16588/17,
(uložen úkol číslo 22759).
RM projednala žádost předsedy samosprávy č. p. 663 - 667 p. P. K. ze dne 15.11.2017, ve znění přílohy č. RM 385 - 7/4 ve
věci udělení výjimky z Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2017 - 2018 v Novém Městě nad Metují pro
přístupové komunikace před bytovým domem č. p. 663-7 v ul. Rašínova. RM konstatuje, že při současných kapacitách TS
nelze již udělovat nějaké další výjimky či schválený plán zimní údržby dále rozšiřovat. Jediným řešením by mohlo být zajištění
brigádníka, který by v dané lokalitě úklid sněhu a případný posyp zajišťoval. RM ukládá TS poptat externího brigádníka pro
uklízení v dané lokalitě v zimním období 2017/2018 s tím, že bude k součinnosti při jeho hledání vyzván i žadatel. O výsledku
informovat RM.
RM 385 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 18.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 O2, Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo VS/ 474587, uzavřené dne 9.12.2013
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/5 - Flash Příloha: RM 385 - 7/5 - Flash

Na základě výsledku elektronické aukce byla dne 9. prosince 2013 podepsána rámcová dohoda číslo VS/ 474587
mezi městem Nové Město nad Metují a společností O2. Tato rámcová dohoda podchycuje výsledky výběrového řízení
pro hlasové a datové mobilní služby. Podmínky a ceny, které se podařilo vysoutěžit pro MěÚ platí také pro organizace
města. Protože Městský klub nemá statut organizace zřizované městem, nebylo jej možné do původního výčtu
zahrnout. Se společností O2 se letos podařilo vyjednat začlenění Městského klubu pod celkové řešení města. Tuto
skutečnost podchycuje předložený dodatek. Znění dodatku odsouhlasila právnička města.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo VS/ 474587.
Odůvodnění:
Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo VS/ 474587 řeší přistoupení Městského klubu pod celkové řešení města v
oblasti hlasových a datových mobilních služeb.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 385- 16589/17,
(uložen úkol číslo 22760).
RM schvaluje Dodatek č. 3 k Rámcové dohodě číslo VS/ 474587, společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve znění přílohy č. RM 385 - 7/5, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 385 Schvaluje.
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7.6 Zápis č. 6 z jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 22.11.2017
Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/6 - Flash Příloha: RM 385 - 7/6 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 6. ze zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 22.11. 2017 - viz příloha č. RM 385 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 385- 16590/17
RM byla seznámena a ve znění přílohy č. RM 385 - 7/6 bere na vědomí Zápis z 7. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne
22.11.2017.
RM 385 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Zápis z jednání č. 7B/2017 Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 15.11.2017
Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/7 - Flash Příloha: RM 385 - 7/7 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 7B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 15.11.2017 ve znění přílohy č. RM
385 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 2 míst v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 385- 16591/17
RM bere na vědomí zápis č. 7B/2017 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 15.11.2017 a návrh na obsazení 2 míst
v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 385 - 7/7.
RM 385 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Zásady pro výpůjčku vysoušečů zdiva
Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/8 - Flash Příloha: RM 385 - 7/8 - Flash

Identifikace:

Město Nové Město nad Metují má ve svém majetku tři vysoušeče, které jsou půjčovány obyvatelům města. Dva
vysoušeče byly nakoupeny v roce 2011 a jeden byl nakoupen v roce 2017. Pro dodržování pravidel výpůjčky jsou RM
předkládány tyto Zásady pro výpůjčku vysoušečů zdiva.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Zásady pro výpůjčku vysoušečů zdiva.
Odůvodnění:
Zásady stanovují postup pro výpůjčku vysoušečů v majetku města.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 385- 16592/17
RM schvaluje Zásady pro výpůjčku vysoušečů zdiva s účinností ode dne 01.01.2018, ve znění přílohy č. RM 385 - 7/8.
RM 385 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

7.9 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 385 - 7/9 - Flash Příloha: RM 385 - 7/9 - Flash

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, Svatováclavské odpoledne) ani zámku (U nás na zámku). Ve státní svátek a v neděli se
neoddává. Ve stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v uvedených obřadních místnostech) není
vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost 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:
Schválit stanovení obřadních dnů pro rok 2018.
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní období). V obřadní síni v ZUŠ
je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci – sobota. V tyto dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno
snoubencům uzavřít sňatek v obřadní síni bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po
dohodě s ředitelem ZUŠ (podle provozu ZUŠ) uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu, správní poplatek je ve výši
1000,-Kč.
Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na zámku v sobotu, bylo vyhověno za stejný správní poplatek a
město získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl jiný
požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 385- 16593/17
RM schvaluje Obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují v roce 2018 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 385 - 7/9. 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 385 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 385 - 4.12.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 385:

15:02

Příští porada bude: RM 386, 18.12.2017, 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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