Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 326 (ve volebním období 20. zasedání) ze dne: 3.8.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 326 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Ing. Miloš Skalský

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:47
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
13:00
14:47
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:47
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:14
14:26
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:14
13:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:38
14:25
města)
architekt (Architekt)
14:11
14:22
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:19
14:21
regionálního rozvoje)

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

Záznam a ověření zápisu RM 326 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

STIS
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Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 326 (ve volebním období 20. zasedání) ze dne: 3.8.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
2 Majetkoprávní úkony
3 Rozvoj
4 Správa nemovitostí
5 Školství, kultura a sport
6 Finance
7 Různé

13:00
13:15
14:30
16:00
16:30
17:00
17:05

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 326 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Ing. Miloš Skalský

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:47
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
13:00
14:47
radní (Rada města)
13:00
14:47
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:47
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:14
14:26
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:14
13:34
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:38
14:25
města)
architekt (Architekt)
14:11
14:22
vedoucí odboru (Odbor výstavby a
14:19
14:21
regionálního rozvoje)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 326 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 325) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 325 ze dne 7.7.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

RM 313- 13235/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 452
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o zapůjčení stanu - SK Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení stanu Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na mezinárodní atletický mítink
Velká cena Nového Města nad Metují, který se uskuteční v sobotu 25.07.2015 na stadionu gen. Klapálka. Sportovní
klub Nové Město nad Metují bezplatným zapůjčením stanu obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční
příspěvek ve výši 7.900 Kč. Sportovní klub Nové Město nad Metují uvede město Nové Město nad Metují jako partnera
výše uvedené akce na všech propagačních materiálech týkajících se této akce. RM ukládá TS zajistit technickou
výpomoc s odvozem, postavením a úklidem stanu. Souhlas RM je podmíněn tím, že žadatel zajistí ve spolupráci s TS
demontáž stanu tak, aby TS stan stihly postavit na Husovo náměstí kde proběhne v neděli 26.07.2015 odpolední
promenádní koncert.
Plnění:
Splněno, akce proběhla. Po vzájemné domluvě SK a TS se stan v areálu stadionu gen. Klapálka nestavěl, ale TS
pomohly s přípravou areálu na akci.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 578
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 315- 13267/15

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Žadatel nespolupracuje. Na výzvu k upřesnění žádosti dosud upřesnění nepředložil. Telefony vypíná nebo nebere a
zpětně nás nekontaktuje. Jednal na OVRR, kde mu bylo sděleno, že oplocení pozemku nemůže být povoleno, protože
je třeba dodržet ochranná pásma sítí a dle územního plánu je požadovaný pozemek v ploše dopravní infrastruktury viz odůvodnění v podkladech pro RM 315. Navrhujeme vyřadit.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 585
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 315- 13276/15

, výchozí: 31.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Městský informační systém - místní cíle

Usneseni:: RM schvaluje návrh a počet směrovek pro městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad
Metují, které budou umístěny na turistickém informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. RM
schvaluje prototypovou směrovku viz ukázka na jednání RM.
Plnění:
V současné době se vyrábějí tabulky (směrovky) pro turistické informační místo v ulici Komenského, U Zázvorky a
informační tabulky pro Husovo náměstí termín dodání tabulek polovina měsíce srpna, turistické směrovky jsou dodány.
V tuto chvíli čekáme na vyjádření pana Hartmanna, který dodává kovaný TIM, ohledně termínu instalace na místo v
ulici Komenského. Tabulky pro TIM U Zázvorky a na Husově náměstí budou instalovány samostatně. RM 326
schválen nový termín: 31.8.2015 (Tabulky jsou ve výrobě.)
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

19 590
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 315- 13283/15

Odpovídá (Garant) : ST

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října

(z RM 312 - 3/18)

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit do příslušné části ul. 28. října umístění nového DZ - zákaz zastavení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.8.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 6.8.2015

RM 317- 13360/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 687
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

DZ ve Vrchovinách požadavek z OV, úkol z PVO

Usneseni:: RM souhlasí s realizací DZ "Zóna s dopravním omezením" v dolní části Vrchovin ve znění přílohy č. RM 317 - 3/10 a
ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření, stanovení a realizaci.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13536/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 861
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o nájmu nemovitosti - pozemku u kostela na Komenského ulici

Usneseni:: RM ukládá OMM pozvat jménem ST představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně na jednání RM za
účelem seznámení vedení města s aktuálními záměry vlastníků s areálem kláštera.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. RM 326 schválen nový termín: 12.10.2015 (Návštěva s představiteli řádu neproběhla,
čeká se na termín, který sami navrhnou.)
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13557/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 874
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost Akademických týdnů o.p.s. o zapůjčení pódia

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením nízkého pódia (10 ks) na letošní Akademické týdny, které se uskuteční na
Pavlátově louce ve dnech 24.07. - 01.08.2015. Společnost Akademické týdny o.p.s. bezplatným zapůjčením pódia
obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 1.300 Kč. RM ukládá TS zajistit převoz,
postavení a následný úklid pódia na tuto akci.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13586/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 894
Věc:

Termín: 31.7.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí:

31.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Plot u dětského hřiště ve Vrchovinách

Usneseni:: RM souhlasí s realizací dřevěného plotu u dětského hřiště ve Vrchovinách (u S.). RM ukládá TS objednat dřevěný plot
výšky 1 m a v délce 20 m a zajistit jeho realizaci.
Plnění:
Plotové dílce vč. sloupků zemního kotvení a spojovacího materiálu jsou vyrobeny a připraveny k montáži. Vzhledem k
tomu, že předseda OV Vrchoviny p. Anděl je do 30.07.2015 na dovolené a přeje si u osazení plotu být, jsme domluveni
na postavení plotu na 31.07.2015, tedy na poslední den usnesením daného termínu. Splnění bude tedy potvrzeno
přímo do jednání RM.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 323- 13638/15
19 993
Věc:

Termín: 31.10.2015 , výchozí: 31.10.2015

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: Rada města souhlasí s pokácením 1 ks vrby jívy (trojkmen) na pozemku p.č. 632/4 v k.ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

STIS

Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 326 schválen nový termín: 31.10.2015 (Dle rozhodnutí č. j.:
5273/2015/OŽP/TovJ je strom (vrba jíva na Malecí v areálu sběrného dvora) možné pokácet až v období vegetačního
klidu ode dne 01.10.2015.)
Závěr:
7.8.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
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Tisk: 6.8.2015

RM 323- 13662/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 013
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pořízení vozidla CAS 20 pro JSDH Nové Město nad Metují – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky
pro obce s JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM doporučuje ZM vzít
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s
JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23 na vědomí.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13712/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 051
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 31.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem pozemku z majetku města (rozhodnutí přesunuto do RM 325)

Usneseni:: RM ukládá OSÚ (PRAV) prověřit na Státním zastupitelství, zda došlo k podání trestního oznámení na RM ze strany
paní Z. Z. ml., ve věci postupů týkajících se prodeje pozemku č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Účelem tohoto
zjištění je především úvaha RM o možném podání trestního oznámení na paní Z. Z. ml. z důvodu křivého obvinění RM.
Plnění:
Město nebylo kontaktováno a žádné nové informace nejsou. RM 326 schválen nový termín: 31.8.2015 (Čekání na
relevantní informace.)
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 324- 13719/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 058
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon činností zadavatele ze dne 01.03.2012

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na výkon činnosti projektového manažera vč. všech souvisejících
aktivit v rámci projektu Stará ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou QUARTUS spol. s.r.o., Poupětova 869/10, 170 00 Praha 7 Holešovice, ve znění přílohy č. RM 324 - 3/2. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13721/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 060
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most v Novém

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky "Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most v
Novém Městě nad Metují" firmu NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné
osvětlení Sepský most v Novém Městě nad Metují“ firmě MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
IČO: 25297899, za nabídkovou cenu 2.216.085,50 Kč bez DPH a bez rezervy (cena vč. DPH a rezervy činí
2.766.163,46 Kč). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MADOS
MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25297899, ve znění přílohy č. RM 324 - 3/4 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13745/15
20 073
Věc:

Termín: 15.7.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 15.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Návrh odměn za období 01/15 - 06/15 - bytová komise

Usneseni:: RM schvaluje návrh odměn pro členy bytové komise za období ode dne 01.01.2015 do dne 30.06.2015, ve znění
přílohy č. RM 324 - 6/2.
Plnění:
Odměny byly vyplaceny v řádném výplatním termínu.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.8.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 074
Věc:

Termín: 15.7.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 324- 13746/15

, výchozí: 15.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci ZUŠ Bedřicha Smetany, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/3.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
7.8.2015
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 075

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 15.7.2015

Provede: OF = Odbor finanční

RM 324- 13747/15
Věc:

Závěr:

, výchozí: 15.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

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

Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II. čtvrtletí 2015 a
vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění
přílohy č. RM 324 - 6/4.
Plnění:
Bylo proplaceno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 076
Věc:

Termín: 15.7.2015

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

RM 324- 13748/15

, výchozí:

15.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Návrh odměn členům komise sociálně-rozmisťovací

Usneseni:: RM schvaluje návrh odměn členům komise sociálně-rozmisťovací, ve znění přílohy č. RM 324 - 6/5.
Plnění:
splněno
Ze dne:
7.8.2015
Poznámka:

RM 325- 13751/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

20 078
Věc:

Závěr:

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem pozemku z majetku města (přesun z RM 324 - 2/4)

Usneseni:: RM projednala žádost p. J. M. o pronájem pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2. RM rozhodla, že posuzování
případného vyvěšení záměru pronájmu se uskuteční až po uplynutí lhůty stávajícího nájmu a vyklizení a převzetí
pozemku.
Plnění:
Splněno. OMP věc znovu předloží RM po 31.08.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13752/15
20 079
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem pozemků z majetku města - zahrádky

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o nájmu části pozemku ze dne 30.12.2010 na část
pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují a ve smlouvě o
nájmu částí pozemků ze dne 24.05.2012 na část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní
plocha a na část pozemku p. p. č. 861/51 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové
Město nad Metují, vše zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod dobu nájmu, a to z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu č. 1 a
č. 2 na zveřejnění záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.8.2015

RM 325- 13753/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 080
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Pronájem tržnice na Rychtě - snížení výměry a ceny

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 31.01.2006 o snížení pronajaté
výměry tržnice na novou výměru 535 m2 (část p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, část p. p. č. 2034/24 o výměře 94 m2 a
část p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, pozemků zapsaných na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod a se snížením ceny za nájem za
kalendářní rok z částky 88.320 Kč na částku 47.251 Kč, a to ode dne 01.08.2015 s nájemcem p. Cuongem Phanem,
IČO: 459 18 422, se sídlem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13754/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 081
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Výpůjčka části pozemku pro stavbu

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 368/5 o výměře cca 240 m2,
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na dobu 20 let za účelem úpravy majetkoprávních vztahů v
souvislosti se změnou využívání kryté terasy u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka, dle předloženého záměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13760/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 085
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

SOD - Studie revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u objektů MŠ František, DDM a veřejné plochy

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Lenkou Hladíkovou, Blešno 12, 503 46
Třebechovice pod Orebem, na zpracování Studií revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u objektů MŠ
František, DDM Stonožka a veřejné plochy u Domu hasičů, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/5. RM pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13761/15
20 086
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - MSSS Oáza - klimatizace dvorany, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „MSSS Oáza - klimatizace dvorany, Nové Město nad Metují“ firmě Thermo
spol. s r.o., J. Palacha 2764, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, za nabídkovou cenu 206.103 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Thermo spol. s r.o., J. Palacha
2764, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.8.2015

RM 325- 13762/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 087
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky "Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují" firmu Nobi Austria, s.r.o., Tyršovo nám.
24, 588 32 Brtnice a dále firmu DONAP spol. s r.o., Říkov 3, 552 03 Česká Skalice.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dokončení výměny oken u MŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ firmě Sokolokna-dveře-vrata s.r.o., Břetislavova 1b / 3479, 690 02 Břeclav, za nabídkovou cenu 166.559 Kč vč. DPH. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun 50 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na § 3113 Dokončení výměny
oken u MŠ Krčín. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Sokol-oknadveře-vrata s.r.o., Břetislavova 1b / 3479, 690 02 Břeclav, ve znění přílohy č. RM 325 - 3/7 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13763/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 088
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

VŘ - „Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad Metují“

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z
veřejné zakázky "„Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad Metují“ firmu LUKÁŠ NÝVLT,
Kamenosochařské a restaurátorské práce, Kramolna 240, 547 01 Náchod a firmu ZPRACOVÁNÍ KAMENE Irena
Mertová, Zborovská 506, 547 01 Náchod.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova vojenských hrobů, pomníku a pamětní desky, Nové Město nad
Metují“ firmě Restaurátorství a pozlacovačství, s.r.o., Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou
cenu 190.000 Kč (není plátce DPH) a s realizací této akce ze získané dotace (152.000 Kč) a spolufinancování města z
§ 3326 (38.000 Kč). RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o., Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 325 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13767/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 091
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o právu provést stavbu - obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty u Rychty

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu "Obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty, Nové Město nad Metují"
mezi p. P. M. K. a městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 325 - 3/12 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13769/15
20 092
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o budoucím věcném plnění

Usneseni:: RM byla seznámena ve znění přílohy č. RM 325 - 3/14 s předloženým návrhem Dohody o vzájemné spolupráci a
dohodou o budoucím věcném plnění mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
01582119. RM ukládá ST projednat se zainteresovanými odbornými útvary a případně se zástupci protestujících
občanů, upravený návrh řešení výstavby samoobslužné myčky aut a kontejnerové stanice, a to vč. předložených
expertíz týkajících se zvýšení dopravní zátěže a hluku v dané lokalitě. O výsledku jednání informovat RM.
Plnění:
Výsledky z jednání budou sděleny na RM 326, samostatný bod.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 6.8.2015

RM 325- 13773/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 095
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o dílo č. 116/2015 - nátěry dřevěných prvků
Int: OSN/332

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 116/2015 na provedení nátěrů dřevěných prvků bytových domu, uzavřenou mezi p.
Milošem Kňourkem, Nádražní 259, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45919887 a městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/2 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13774/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 096
Věc:

Termín:

Provede: OMM = Odbor majetku města

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku se stavbou bývalé trafostanice
Int: OSN/333

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku p. č. 301 o celkové výměře 17 m2, vč. objektu bývalé
trafostanice. Záměr výpůjčky bude zveřejněn za podmínek: doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, údržba pozemku
a objektu na vlastní náklady.
Plnění:
Splněno. Zveřejněno dne 14.07.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13776/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 098
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o dílo č. 117/2015 - zateplení stropů
Int: OSN/335

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 117/2015 na provedení zateplení stropu suterénu č. p. 475, uzavřenou mezi p. Jiřím
Gargalikem, Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591 a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 - 4/5 a pověřuje ST jejím
podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13777/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 099
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o dílo č. 118/2015 - sanace zdiva
Int: OSN/336

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 118/2015 na provedení sanace zdiva objektů MŠ Pod Výrovem, ŠJ Krčín, č. p. 201 a
č. p. 179, uzavřenou mezi firmou Kressida, s.r.o., U Továren 25/260, 102 00 Praha 10, IČO: 27088855 a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 325 4/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13782/15
20 100
Věc:

Termín: 31.7.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 31.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 325 - 6/1.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
7.8.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 6.8.2015

RM 325- 13783/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 101
Věc:

Termín: 31.7.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

TS - rozpočtové opatření - platy § 2219

Usneseni:: RM schvaluje navýšení položky na platy v § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací o 65.000 Kč z důvodu
předfinancování dotace v měsíci listopadu a prosinci a navýšení motivační složky platu. Navýšení bude pokryto
přesunem v rámci § 2219 z ostatních výdajů.
Plnění:
RO bylo provedeno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13793/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 104
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 31.7.2015

, výchozí: 31.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o dotaci v rámci dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Usneseni:: RM souhlasí s podáním žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb a
zároveň pověřuje ST podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí dotace.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13794/15
20 105
Věc:

Termín: 18.7.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 18.7.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Oznámení pořádání akce - 3RD BIKE SESSION

Usneseni:: RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku Spolku "První řešení", s
pořádáním veřejně přístupné akce - 3RD BIKE SESSION, která se bude konat v sobotu dne 18.07.2015 od 10:00 do
neděle 19.07.2015 do 02:00 hodin ve skateparku v Novém Městě nad Metují.
Plnění:
Distribučními seznamy "Zastupitelé 2014-2018" a "Celý úřad" byl dne 15.07.2015 rozeslán informativní e-mail ve věci
změny data konání akce 3RD BIKE SESSION. Pořadatel se v oznámení akce upsal v termínu konání. 3RD BIKE
SESSION se uskutečnilo tedy v pátek 17.07.2015 od 10:00 do soboty 18.07.2015 do 02:00 hodin ve skateparku v
Novém Městě nad Metují. Totožný e-mail byl na vědomí odeslán také MP s prosbou o příp. součinnost. Vzhledem k
tomu, že na akci byly negativní ohlasy občanů, tak je tato záležitost ještě zařazena jako samostatný bod do projednání
RM 326, bod 1/1.
Ze dne:
Závěr:
7.8.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 326 - 3.8.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Akce - 3RD BIKE SESSION - informace
Zdroj. dokum.: RM 326 - 1/1 - Flash Příloha: RM 326 - 1/1 - Flash
Identifikace:
Spolek "První řešení" požádal RM 325 (viz bod č. RM 325 - 7/11) o souhlas s pořádáním veřejně přístupné akce 3RD BIKE SESSION a zároveň žádal RM o schválení udělení výjimky na pořádání akce. Akce se konala v pátek, dne
17.07.2014 od 10:00 do soboty 18.07.2015 02:00 hodin ve skateparku v Novém Městě nad Metují. RM souhlas vydala
a udělila požadovanou výjimku. V souvislosti s akcí se v jejím průběhu a hlavně po ní objevilo několik protestů a
stížností občanů, především v rubrice Dotazy a odpovědi. Na to pak ve spolupráci s MP reagoval MST - vše viz
příloha č. RM 326 - 1/1.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal TAJ. Bylo konstatováno, že v případě konání dalších takových akcí, bude RM chtít záruky, že vše
bude bez problémů, jinak nebude výjimky udělovat.
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Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 326 - 3.8.2015

Majetkoprávní úkony

13:15

OMM

2.1 Výpůjčka části pozemku z majetku města v ul. Pod Vodojemem
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/1 - Flash Příloha: RM 326 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Manželé S. a J. Š. požádali o výpůjčku části pozemku pozemková parcela č. 677/22 o výměře 53 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Na pozemek byla dne 03.07.2006 uzavřena
smlouva o výpůjčce za účelem údržby zeleně a jako příjezd a přístup k rodinnému domu s předchozím vlastníkem
nemovitosti pí A. H., která se odstěhovala. Manželé Š., jako noví majitelé, mají zájem o výpůjčku za stejným účelem,
viz přílohy: foto, návrh záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Pozemek je udržován, částečně zatravněn + živý plot a dřeviny, částečně zpevněn zámkovou dlažbou (vjezdy) a
zídkami z betonových tvarovek osázenými okrasnými keři, zpevněná plocha pro nádobu TKO. Sousední části
pozemku u vedlejších řadových domů jsou rovněž vypůjčeny. Odborné útvary s výpůjčkou souhlasí, OVRR doplnil o
informaci, že pozemek je dle platného i nově projednávaného ÚP v ploše veřejné dopravní infrastruktury. O prodeji v
minulosti město neuvažovalo, pozemek je ponechán jako rezerva pro chodník.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13795/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20118).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku pozemková parcela č. 677/22 o výměře 53
m2, druh pozemku ostatní plocha, vedený na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby a jako příjezd a přístup k rodinnému domu, dle předloženého návrhu na
zveřejnění záměru města.
RM 326 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

2.2 Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/2 - Flash Příloha: RM 326 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pan D. H. požádal o pronájem části pozemku pozemková parcela č. 2130 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemek je zatravněnou cestou, viz příloha: foto,
nájemce její část požaduje za účelem umístění maringotky se včelami a navrhuje nájemné ve výši 200 Kč za
kalendářní rok. V příloze předkládáme návrh zveřejnění záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Odborné útvary s pronájmem souhlasí s podmínkou přísné účelovosti - pouze pojízdný včelín - s klasickou výpovědní
lhůtou v délce 3 měsíců. Pozemek se nachází dle platného i nově projednávaného ÚP NMnM v ploše lesa, poblíž
plochy zemědělské, v nezastavěném území. Umístění mobilní maringotky pro chov včel je možné. SL - Ing. Štícha doplnil, že s žadatelem bude po vzájemné dohodě konkretizováno přesné místo stání pojízdného včelína, aby
případnou dopravou dřeva nedošlo k poškození tohoto zařízení.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13796/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20119).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout za účelem umístění pojízdného včelína část pozemku pozemková
parcela č. 2130 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedený na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
minimální cena nájmu je stanovena na částku 200 Kč.
RM 326 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.3 Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/3 - Flash Příloha: RM 326 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pan M. G. požádal o pronájem části pozemku pozemková parcela č. 1318/1 o výměře 11 m2, druh pozemku lesní
pozemek, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha: snímek mapy. Žadatel uvádí, že má na pozemku umístěnou maringotku se včelami a požaduje
užívání zlegalizovat, viz příloha: foto. Navrhuje nájemné ve výši 200 Kč za kalendářní rok. Viz příloha - návrh
zveřejnění záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Včelín je umístěn na travnaté ploše vedle lesní cesty. Odborné útvary s pronájmem souhlasí s podmínkou přísné
účelovosti - pouze pojízdný včelín, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce. Pozemek se dle
platného i nově projednávaného ÚP NMnM nachází v nezastavěném území na ploše lesa, na hranici regionálního
biokoridoru (území umožňující migraci organismů). Dle vyjádření Ing. Kropáčkové z odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je umístění mobilního včelína možné.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 326- 13797/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20120).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout za účelem umístění pojízdného včelína část pozemku pozemková
parcela č. 1318/1 o výměře 11 m2, druh pozemku lesní pozemek, vedený na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
minimální cena nájmu je stanovena na částku 200 Kč.
RM 326 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

2.4 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání za uhelnými sklady v Havlíčkově ulici
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/4 - Flash Příloha: RM 326 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, viz přílohy: snímek mapy a foto. V souladu s usnesením RM 321 byl záměr
pronájmu zveřejněn ode dne 19.05.2015 do dne 05.06.2015. K záměru nebyla podána žádná nabídka. Dne
23.07.2015 požádal e-mailem jednatel firmy NOVOSTAV, s. r. o., IČO: 455 39 006, sídlem: Koutníkova 404/20, 503
01 Hradec Králové, o využití pozemku o výměře 520 m2 na dobu ode dne 04.08.2015 do dne 31.08.2015, tedy na
dobu méně než 30 dnů, pro skladování stavebního materiálu na výstavbu chodníku a stezky v ul. Náchodská. Žadatel
navrhuje nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok, tj. cca 1.200 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s krátkodobým pronájmem.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu vedle sběrny druhotných surovin v ul. Havlíčkova. V souladu s usnesením
RM ze dne 11.05.2015 byl zveřejněn záměr města pronajmout k podnikání nejvhodnější nabídce uvedenou část
pozemku na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok. K záměru
nebyla podána žádná nabídka a část pozemku o výměře 520 m2 je volná. V zaploceném areálu jsou v nájmu PALIVA
STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o., p. Ž. a Sběrné suroviny. OMM považuje za vhodné umožnit krátkodobé
skladování pro stavbu městského chodníku a stezky v ul. Náchodská na městském pozemku, který je blízko místu
stavby. Navrženou cenu 30 Kč/m2/rok, tj. 1.200 Kč, považuje za přiměřenou vzhledem k tomu, že o pronájem
pozemku pro podnikání není dlouhodobě zájem (je v trase přeložky I/14). Navrhujeme, aby pro žadatele bylo
podmínkou krátkodobého nájmu uvedení pozemku a cesty po skončení užívání do původního stavu ke dni převzetí
pozemku. Dle § 39 odst. 3 zákona o obcích se nájem na dobu kratší než 30 nezveřejňuje.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 326- 13798/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20121).

RM souhlasí s krátkodobým využitím (pronájmem) části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují na dobu méně než 30 dnů ode dne 04.08.2015 do dne 31.08.2015 f. NOVOSTAV, s. r. o., IČO:
455 39 006, sídlem: Koutníková 404/20, 503 01 Hradec Králové, za účelem dočasné deponie stavebního materiálu pro
výstavbu chodníku a stezky v ul. Náchodská, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok a za podmínky, že odstraní na své náklady
případné způsobené škody na pozemku a na příjezdové cestě a ke dni ukončení užívání je uvede do stavu, ve kterém se
nacházely ke dni zahájení užívání.
RM 326 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

2.5 Prodej bytu z majetku města č. 1012/9 v ul. Českých bratří
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/5 - Flash Příloha: RM 326 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Záměr města prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 1012/9, umístěná v podkroví, která je vymezena jako byt č. 9 ve
stavbě budovy č. p. 1012 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku stavební p. č. 120 v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu
a pozemku o velikosti 4821/39617, typ jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve vlastnictví města jako
poslední byt v domě č. p. 1012 a je zapsaná na LV č. 3525 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, přičemž pozemek
stp. č. 120 s budovou č. p. 1012 je zapsán na LV č. 3292 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, byl zveřejněn ode
dne 30.06.2015 do dne 31.07.2015. Ke zveřejněnému záměru byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která bude
dle Zásad otevřena na jednání RM.
K rozhodnutí:
Doporučit či nedoporučit ZM souhlasit s prodejem nemovitosti za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem posledního bytu v domě č. p. 1012 souhlasí. Nemovitost byla dle usnesení č. RM 31913471/15 ze dne 13.04.2015 oceněna znalcem, který stanovil cenu bytu v místě a čase obvyklou pro případ, že je byt
obsazen nájemcem, který má smlouvu na dobu neurčitou, na částku 310.000 Kč. Při převodu bytů z majetku města ve
všech 3 vlnách privatizace hradilo vždy daň z převodu město.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - doručena byla pouze jedna jediná obálka, otevřena byla přímo na jednání RM - uchazečka paní R. P. vyhověla
podmínkám.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 326- 13799/15,

(uložen úkol číslo 20122).

RM doporučuje ZM souhlasit dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města prodat nemovitost - bytovou jednotku
č. 1012/9, umístěnou v podkroví, která je vymezena jako byt č. 9 ve stavbě budovy č. p. 1012 v Novém Městě nad Metují,
postavené na pozemku stavební p. č. 120 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ulici Českých bratří, v části obce Nové
Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4821/39617, zájemci paní R. P., za
nabídnutou cenu 310.000 Kč s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí a prodávající uhradí daň z
nabytí nemovitých věcí.
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

2.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti pro nasvětlení přechodu v ul.
Českých bratří
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/6 - Flash Příloha: RM 326 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Město je investorem stavby "Stavební úpravy nástupu na stávající přechod v ul. Českých bratří v Novém Městě nad
Metují a Přechod pro chodce u č. p. 1145 v Novém Městě nad Metují IO.01. - Speciální nasvětlení přechodu pro
chodce", která bude umístěna v části pozemku p. p. č. 2069/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit zapsanou na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
Nusle, 140 00 Praha, (dále jen ŘSD), a to v rozsahu v délce 9,5 m (3 m v chodníku a 6,5 m v zeleni) v km 129,181 u
silnice I/14, viz přílohy: snímek mapy, situace VO. ŘSD předložila městu návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. 35/15/BVB/MS, viz příloha - návrh smlouvy. ŘSD navrhuje úplatu za zřízení věcného
břemene-služebnosti v minimální výši dle platné metodiky 327 Kč + DPH dle platných předpisů s tím, že požaduje
úhradu zálohově bez DPH po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí č. 35/15/BVB/MS. Přesné zaměření rozsahu
věcného břemene bude provedeno geometrickým plánem vyhotoveným na náklady města po dokončení stavby.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit se smlouvou.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s uzavřením smlouvy souhlasí. Smlouvu je třeba uzavřít pro stavbu města.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 326- 13800/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20123).

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
35/15/BVB/MS k části pozemku p. p. č. 2069/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují, vedeného na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit zapsanou na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha, a to v délce
9,5 m (3 m v chodníku a 6,5 m v zeleni) v km 129,181 u silnice I/14, za cenu 327 Kč + DPH v platné výši ve znění přílohy č.
RM 326 - 2/6.
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 326 - 3.8.2015

2.7 Koupě pozemku pod chodníkem od SŽDC
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/7 - Flash Příloha: RM 326 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Pozemky p. p. č. 753/11 o výměře 105 m2 a p. p. č. 753/13 o výměře 36 m2, oba druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, podél části ulice ul. Dobrušská za viaduktem, jsou zastavěny
chodníkem města a jsou v majetku ČR. Právo hospodařit s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen SŽDC). Na základě žádosti města o
odkoupení pozemků pod chodníkem byl městu předložen SŽDC znalecký posudek - viz příloha - znalecký posudek,
který stanovil cenu pozemků pod stavbou chodníku na celkovou částku max. 20.000 Kč, tj. cca 142 Kč/m2 pozemku.
Viz přílohy - snímek mapy, ortofoto mapa.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s koupí pozemků.
Odůvodnění:
OF, ORM souhlasí. Jedná se o majetkoprávní vyrovnání. SŽDC požaduje pro jednání Správní rady schválit kupní
cenu pozemků.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 326- 13801/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20124).

RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. p. č. 753/11 o výměře 105 m2, p. p. č. 753/13 o výměře 36 m2 oba druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, vedené na LV č. 1216 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, z majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na částku max.
22.000 Kč (znalecký posudek + náklady).
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Prodej pozemku z majetku města v Havlíčkově ulici před č. p. 157
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/8 - Flash Příloha: RM 326 - 2/8 - Flash
Identifikace:
Společenství vlastníků jednotek, Havlíčkova 157, Nové Město nad Metují žádá o odkoupení části o výměře cca 73 m2
z pozemku p. p. č. 2237, o celkové výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
na kterém je veřejná zeleň (tráva) před domem žadatelů, viz přílohy: žádost + nesouhlas, zákres k žádosti, rozhledy z
výjezdů, výtah z dopravní studie, polohopis, snímek mapy, ortofoto mapa, technická mapa - sítě.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Odborné útvary prodej nedoporučují - viz příloha č. RM 326 - 2/8.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi a upřesnění bylo odsouhlaseno.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 326- 13802/15
RM v souladu se stanovisky odborných útvarů MěÚ nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku o výměře
cca 73 m2 z pozemku p. p. č. 2237, o celkové výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují.
RM 326 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 326 - 3.8.2015

2.9 Prodej části pozemku z majetku města ve Spech
Zdroj. dokum.: RM 326 - 2/9 - Flash Příloha: RM 326 - 2/9 - Flash
Identifikace:
Pan P. N. žádá o odkoupení části pozemku pozemková parcela č. 562/1 o výměře cca 30 – 40 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Spy, v majetku města, uvedeném na LV č. 10 001 pro k. ú.
Spy a obec Nové Město nad Metují, za účelem obnovy a vybudování nového oplocení a rozšíření zahrady za kupní
cenu ve výši 80 - 200 Kč/m2 pozemku. Požadovaný pozemek se nachází u č. p. 29 ve Spech. Při pořizování
fotodokumentace byly zjištěny části kůlen na požadované části pozemku, o kterých žadatel uvedl, že budou
odstraněny. Z důvodu plánované kanalizace má žadatel případně zájem i o menší část pozemku. Seznam příloh:
žádost s přílohami, žádost - doplnění, snímek mapy, foto, technická mapa - sítě.
K rozhodnutí:
1/ Nesouhlasit s prodejem části pozemku, 2/ uložit OMM připravit návrh na zveřejnění záměru města prodat část
pozemku.
Odůvodnění:
OVRR: Pozemek je dle ÚP NMnM součástí veřejného prostranství v centrální části obce. Jednoznačné stanovisko
zatím nedokáží vyslovit. Bude třeba zvážit rozsah a způsob využití veřejného prostoru. Na základě toho pak
rozhodnout, zda je přípustné snížení celkové plochy o cca 30 - 40 m2. ARCH: S prodejem pozemku nesouhlasí.
Důvodem nesouhlasu je rozpor s Územním plánem. Požadovaná část pozemku by tak v současnosti měla zůstat v
majetku města a lze uvažovat maximálně o dočasném pronájmu. ORM: S prodejem části pozemku p. p. č. 562/1 v
k.ú. Spy nesouhlasí do doby výstavby nové kanalizace. TS: Pokud to neomezí plánovanou výstavbu kanalizace, tak
by bylo možné žádosti vyhovět. OŽP: S prodejem pozemku souhlasí. Je potřeba ale řešit ochranné pásmo stávajícího
vodovodu a případně zkontrolovat, zda přes prodávanou část pozemku není naplánovaná kanalizace ve Spech. OV
Spy: S prodejem pozemku souhlasí, pokud v místě není vedena plánovaná kanalizace. Pokud ano, byla by věc na
zvážení, případně na dohodě se zájemcem na koupi menší části pozemku. V každém případě nový majitel dal
nemovitost do pořádku a stará se o okolí, OV by nebránil v koupi pozemku. OF: Souhlasí s prodejem.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 326- 13803/15
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku pozemková parcela č. 562/1 o výměře cca 30 - 40 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Spy, v majetku města, uvedený na LV č. 10 001 pro
k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, do doby výstavby veřejné kanalizace.
RM 326 Nesouhlasí.

STIS

Stránka 18 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 3

RM 326 - 3.8.2015

Rozvoj

14:30

OMM

3.1 Dopis p. V. R. ve věci kontinuální údržby parkové úpravy u garáží v Luštinci
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/1 - Flash Příloha: RM 326 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Na podatelnu Městského úřadu Nové Město nad Metují bylo doručeno obsáhlé podání p. V. R. ve věci údržby a úprav
zeleně u garáží u Luštince. Podání je adresováno RM i ZM, takže je celá věc předložena do jednání RM 326. Hlavní
problém, tj. zajištění požadované údržby zeleně na uvedených pozemcích spočívá v tom, že fakticky nejde o pozemky
ve vlastnictví města - podrobnosti viz přílohy č. RM 326 - 3/1. Vlastníci byli již telefonicky vyzváni k provedení údržby.
Je připravena schůzka ST s vlastníkem pozemku u garáží na dne 26.08.2015.
K rozhodnutí:
Projednat dopis a stanovit další postup včetně postoupení informace o řešení do ZM.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů viz příloha č. RM 326 - 3/1.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář ST - je naplánována schůzka se zástupci vlastníka předmětných pozemků. SÚS KHK byla vyzvána
o vysečení pruhu (pozn.: ST ukázal na prezentovaném snímku), a pak na následné schůzce se bude řešit co dál.
Příjezdová cesta je v majetku B. Možná přijdou B. se svým vlastním návrhem řešení situace. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13804/15,

(uložen úkol číslo 20125).

RM ukládá ST ve spolupráci s OMM jednat s majiteli pozemků u garáží u Luštince, o kontinuálním provádění údržby a úprav
zeleně na těchto pozemcích, kterou dosud dobrovolně udržoval p. V. R. RM doporučuje ZM vyslovit p. V. R. veřejné
poděkování za jeho činnost v dané lokalitě v uplynulých 30 letech.
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Nový přístřešek pro turisty a autobusovou zastávku Ve Vilách

Identifikace:
Po skončení jednání RM 325, dne 07.07.2015 radní navštívili v lokalitě Ve Vilách nově vybudovaný přístřešek pro
turisty, který může zároveň sloužit jako krytá čekárna místní autobusové zastávky. Vedoucí SL Ing. Štícha seznámil
radní s realizovaným záměrem a souvisejícími náklady. Jde o další stavbu realizovanou v rámci naplňování rekreační
funkce městských lesů.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí a uložení úkolu - zveřejnit tuto dokončenou aktivitu v Novoměstském zpravodaji.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13805/15,

Bc. Petr Tyč vedoucí odboru Odbor správy úřadu

(uložen úkol číslo 20126).

RM vyslovuje poděkování vedoucímu SL za realizaci výstavby nového přístřešku pro turisty a autobusovou zastávku Ve
Vilách a ukládá OSÚ zajistit informaci pro veřejnost v Novoměstském zpravodaji.

STIS

RM 326 Ukládá.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 326 - 3.8.2015

3.3 PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše - nová položka rozpočtu

Identifikace:
V RM 323 byl projednáván dopis společnosti ALUROL spol. s r. o. poukazující na špatný stav u. Kpt. Jaroše. RM 323
uložila OMM, aby předložil do RM návrh na schválení vyhotovení PD na rekonstrukci této ulice. Odhad nákladů na
zpracování PD je cca 100 tis. Kč. Je také nutné určit rozsah řešeného území, 1) od křížení s ul. Náchodská až po
křižovatku s ul. Krátká nebo 2) od křížení s ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Stavební.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investici rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce komunikaci v ul. Kpt. Jaroše" vč. RO, a vybrat
úsek, pro jaký má být PD zpracována.
Odůvodnění:
ORM doporučuje zpracovat PD na úsek od křížení s ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Stavební.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - dotaz - až bude provedena PD, jaká je šance na brzkou realizaci? ORM - půjde o velkou investici a vše
záleží na ZM. ST informoval o tom, že SÚS projektuje rekonstrukci v ul. 1. máje - Ing. Prouza - poznámka k ul. 1.
máje - obrovský problém bude s objízdnou trasou - most v ul. Husitská neunese velkou tonáž velkého počtu
projíždějících vozidel a zejména autobusů atd. ST - nadále jednáme o kompenzacích a opravách na místních
komunikacích, které utrpěly v souvislosti s objízdnými trasami kvůli rekonstrukci ul. Náchodská.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 326- 13806/15,

(uložen úkol číslo 20127).

RM doporučuje ZM schválit novou investici rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše" a související
financování projektové dokumentace schválit rozpočtovým opatřením, tj. převodem částky 100.000 Kč z § 2212 - Stavební
úpravy komunikace Náchodská (org. 1631). PD na rekonstrukci komunikace v ul. Kpt. Jaroše bude zpracována pro úsek od
křížení s ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Stavební.
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.4 Kanalizace v ul. Nábřežní - přesun investice do roku 2016

Identifikace:
V RM 325 byla projednána chystaná investiční akce ČEZ(u) v ul. Nábřežní. ČEZ Distribuce, a.s. nyní projektuje nové
zemní kabelové vedení NN, které nahradí stávající venkovní připojení nemovitostí. S realizací počítá v roce 2016. V
návaznosti na tuto akci RM 325 schválila usnesení: "RM doporučuje ZM schválit novou investici "VO a MR v ul.
Nábřežní" (§ 3631) a financování projektové dokumentace rozpočtovým opatřením převodem
částky 35.000 Kč z § 2212 - Stavební úpravy komunikace Náchodská (org.1631). RM ukládá ORM zařadit realizaci
této akce do návrhu rozpočtu 2016." V letošním roce bylo počítáno s realizací kanalizace v této ulici, jejíž realizaci si
měl převzít VaK Náchod. Vzhledem k výše uvedené akci ČEZ(u) a s tím související investiční akci města - realizace
VO, ORM doporučuje realizovat kanalizaci až v roce 2016, kdy bude probíhat realizace přeložení vedení NN a nové
VO. Tzn. položku rozpočtu 2015 - kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) ve výši 1200 tis.Kč přesunout do rozpočtu
roku 2016, z důvodu provedení všech zemních prací a obnovení povrchu komunikace v této ulici v jednom roce.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přesunem položky - kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) ve výši 1200 tis. Kč do roku 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - kdy se to bude realizovat? V této lokalitě jsou novostavby, jejichž vlastníci předpokládali, že realizace
bude letos, tzn., že mají problém se septikem (vyváží každých cca 14 dní) - bylo by proto dobré, aby to bylo
realizováno v roce 2016, a to co nejdříve. ORM - ČEZ nám nesdělil žádný konkrétní termín, akce by měly být
provedeny návazně. Jediné, co víme, tak nyní projektují a realizaci plánují na příští rok. Ing. Neumann - pokud je s tím
možné něco udělat, prosí, aby to začalo co nejdříve. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 326- 13807/15,

(uložen úkol číslo 20128).

RM souhlasí, aby položka rozpočtu kanalizace v ul. Nábřežní, půjčka VaK(u) Náchod ve výši 1200 tis. Kč, byla přesunuta do
roku 2016, z důvodu, že v tomto roce bude probíhat též realizace přeloženi kabelové vedení NN a realizace nového VO. RM
ukládá o této skutečnosti informovat ZM.
RM 326 Souhlasí.
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3.5 Zajištění technického dozoru investora na akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na
Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most“
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/5 - Flash Příloha: RM 326 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Pro akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most“ bylo
zadáno zpracování cenové nabídky na zajištění technického dozoru. Byly poptány dvě firmy. Firma ELESTAV s.r.o.
podala nabídku ve výši 76.935, 00 Kč vč. DPH a firma CPH, s.r.o. podala nabídku ve výši 58.867,00 Kč vč. DPH.
Poptávka byla v souladu se Zásadami o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit výběr uchazeče, fy CPH, s.r.o. se sídlem Petrská 29, 110 00 Praha 1, k zajištění technického dozoru
investora pro akci „Chodník v ul. Na Táboře, Veřejné osvětlení v ul. Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most na
částku 58.867,00 Kč vč. DPH. Schválit/neschválit příkazní smlouvy s vybraným uchazečem.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Vzhledem ke složitosti koordinace stavby se stavbami „I/14 Nové Město nad Metují zajištění svahu,
komunikace v km 1029,325-129,950“ a „Most ev. č. 14-106-Nové Město nad Metují“ doporučujeme zadat Zajištění
technického dozoru investora extérní firmě. Vybraný uchazeč zajišťuje výkon technického dozoru i pro tyto stavby.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 326- 13808/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20129).

RM schvaluje zadání Zajištění technického dozoru investora pro akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na
Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most“ firmě CPH, s.r.o., se sídlem Petrská 29, 110 00 Praha 1, na částku 58.867,00 Kč
vč. DPH. RM pověřuje ST k podpisu příkazní smlouvy.
RM 326 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 VŘ - opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/6 - Flash Příloha: RM 326 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Dne 27.07.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 29.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ +
uložit OMM zařadit potřebnou částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku v 1.
čtvrtletí 2016, doporučit ZM vzít tyto informace na vědomí.
Odůvodnění:
Byla podána pouze jedna nabídka. Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka a cena je poměrně
vysoká, tak i ORM navrhuje soutěž zrušit a vysoutěžit za příznivější situace, tzn. dle návrhu usnesení zařadit do
rozpočtového provizoria na rok 2016 částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na
začátku roku 2016.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 326- 13809/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20130).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ z důvodu,
že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku potřebnou na
realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto
informace na vědomí.
RM 326 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

3.7 Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno)
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/7 - Flash Příloha: RM 326 - 3/7 - Flash
Identifikace:
V rozpočtu 2015 byla schválena položka na obnovu střešního pláště (ateliérového okna) na budově č. p. 1238 ZUŠ ve
výši 2 200 tis. Kč. Původně se předpokládalo, že by tato akce byla spolufinancována z programu regenerace,
vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a ne o obnovu, tak to z toho zdroje možné nebylo. Dále byly intenzivně
hledány i další možné dotační zdroje, v letošním roce však žádné vhodné dotační tituly vypsány nebyly. V
odůvodnění - viz příloha č. RM 326 - 3/7, jsou popsány možnosti čerpání dotací na tuto akci s výhledem na příští rok.
V této chvíli ale chybí potřebné podrobnější informace a podmínky jednotlivých programů, na základě kterých by bylo
možné bezpečně zjistit, zda bude možné dotaci na tuto akci využít. Nemůžeme tedy s jistotou říci, zda je účelné na
tyto výzvy čekat nebo zda je lepší se do akce pustit jen za pomoci vlastních zdrojů, které v rozpočtu jsou nyní
schváleny a které by na tuto celou akci měly stačit.
K rozhodnutí:
Neschválit realizaci měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno) pouze z vlastních zdrojů
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 326 - 3/7.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních, zda odklad realizace na příští rok nezpůsobí nějaký zásadnější problém? ST a zástupci OMM
potvrdili, že do příštího roku to je možné odložit. Důvodem je to, že jde o poměrně nákladnou investici, u které stále
hledáme možnost dotace. Bylo vysvětleno i náročné technické řešení, které má vliv právě na výši předpokládaných
nákladů.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 326- 13810/15,

(uložen úkol číslo 20131).

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno), která byla schválena v
rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů, neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný
vhodný dotační titul. RM ukládá OMM sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k
realizaci akce došlo v roce 2016.
RM 326 Neschvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

3.8 Položka rozpočtu 2015 - parkoviště v ul. Havlíčkova - PD

Identifikace:
V rozpočtu 2015 je schválena položka na zpracování PD - parkoviště v ul. Havlíčkova (u restaurace U Trunečků, u
prodejny potravin) ve výši 90 tis. Kč. S ohledem na jednání s firmou Nordic Invest, s.r.o., o jejich žádosti ohl. výstavby
samoobslužné myčky v ul. Havlíčkova a ke zdlouhavému projednávání této záležitosti, tak prozatím nedošlo k plnění
této položky. Zároveň nebyla ani uzavřena smlouva o spolupráci mezi firmou Nordic s.r.o. a městem - viz usnesení v
bodě č. RM 326 - 3/11. Nově však byla podána žádost na město Společenstvím vlastníků jednotek, Havlíčkova 157 o
odkup městského pozemku před jejich domem za účelem řešení parkování. Tato záležitost je řešena v bodě č. RM
326 - 2/8, ve kterém jsou také stanoviska odborných útvarů, která nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku a je
doporučováno řešit celou tuto část Havlíčkovy ulice koncepčně a zadat řešení parkování v této lokalitě projektantovi,
jehož úkolem by bylo nejen ověření stavu inženýrských sítí a vlastnictví dotčených pozemků, ale především
průchodnost návrhu u dotčených orgánů (Policie) - například z pohledu bezpečnosti (dostatečných rozhledových polí),
atd. Teprve na základě odborného zpracování možných variantních řešení projektantem je možné v lokalitě
Havlíčkova rozhodnout o vhodném stavebně technickém
řešení. OMM proto navrhuje využít finance z původní položky PD - parkoviště v ul. Havlíčkova (u restaurace U
Trunečků, u prodejny potravin) na upravenou položku "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až
po č. p. 219)"a navýšit původních 90 tis. Kč na 200 tis. Kč, a to s ohledem na rozhodnutí RM 326 - 3/11: "RM
nesouhlasí s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci a dohody o budoucím věcném plnění mezi městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o.,
Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01582119, a to z důvodu zvýšení intenzity dopravy v dané
lokalitě, ke kterému by při realizaci investice „Samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice na p. p. č.
520/1 k. ú. Nové Město nad Metují“ bezesporu došlo. RM ukládá OMM zastupovat město jako účastníka příslušného
stavebního řízení, ve smyslu tohoto usnesení."
K rozhodnutí:
Doporučit ZM změnit položku rozpočtu 2015 a schválit rozpočtové opatření, zahájit kroky vedoucí k výběru projektanta
Odůvodnění:
Další informace k této ulici lze dohledat ve zpracované a uveřejněné Koncepci dopravy v klidu, která je umístěna na
webových stránkách města > DOPRAVA > KONCEPCE DOPRAVY V KLIDU. Na straně 164 a 165 jsou ve stručnosti
navržena opatření. Na str. 105 až 108 je Analýza statické dopravy v oblasti ul. Havlíčkova.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM upozornila, že na navrhovanou PD nebude stačit těch 90 tis. Kč, jak bylo uvedeno v "Identifikaci", tzn.,
že bude třeba schválit částku ve výši cca 200 tis. Kč. Po diskusi a vysvětlení to radní doporučili ZM ke schválení jako
novou investiční akci.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 326- 13811/15,

(uložen úkol číslo 20132).

RM doporučuje ZM změnit položku rozpočtu 2015 "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (u restaurace U Trunečků, u prodejny
potravin) na položku "Parkoviště v ul. Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až po č. p. 219 ul. Nádražní)" a navýšit tuto
položku na 200 tis. Kč. RM doporučuje ZM, uložit OMM úkol vedoucí k výběru projektanta. RM doporučuje ZM schválit
rozpočtové opatření - přesun 110 tis. Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto rozšířenou položku.
RM 326 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

3.9 Žádost SVJ Husova 724, 725, 726 o opravu a rekonstrukci chodníku
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/9 - Flash Příloha: RM 326 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Společenství vlastníků jednotek si na město podalo žádost o akutní opravu chodníků v ul. Husova a zároveň
požádalo, aby byl do plánu oprav pro rok 2016 zařazena komplexní rekonstrukce chodníků před domy Husova
724,725 a 726 a na boku domu Husova 726. Uvedená akce je již zařazena v zásobníku investičních akcí města, ze
kterého mohou zastupitelé každoročně vybírat akce k realizaci v daném roce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí, stanovit další postup.
Odůvodnění:
Stanovisko TS - viz příloha č. RM 326 - 3/9.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 326- 13812/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20133).

RM bere na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek Husova 724, 725, 726 o akutní opravu chodníku a budoucí
komplexní rekonstrukci chodníku před jejich domem. RM ukládá TS provést v rámci své činnosti a kapacit nezbytné akutní
opravy zadláždění chodníku.
RM 326 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Informační tabulky na vnitřním okruhu naučné stezky v MPR
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/10 - Flash Příloha: RM 326 - 3/10 - Flash
Identifikace:
Pracovní skupina Novoměstská naučná stezka v rámci připravovaného novoměstského okruhu navrhla vnitřní
bezbariérový okruh v MPR, který jde po podloubí na Husově náměstí. Na tomto bezbariérovém vnitřním okruhu by
mělo dojít i ke stavebním úpravám (snížení obrub), ale až v roce 2016, kdy skončí udržitelnost projektu "Za krásami
Českého Betléma". Nyní bychom zahájili realizaci tohoto vnitřního okruhu označením prvních čtyř
historicky zajímavých budov. Poté by se pokračovalo dál. Tzn., dotvářely by se texty, projednalo by se umístění s
památkáři a s vlastníky vytipovaných budov. Nyní jsou do RM předloženy ke schválení texty na informačních tabulek
pro 4 budovy (Spolkový dům č. p. 1225, Městské muzeum Nové Město nad Metují č. p. 1226, kostel Nejsvětější
Trojice, Zázvorka č. p. 1210), na vědomí jsou předloženy i návrhy umístění. Umístění tabulek na budovách bude ještě
doladěno s památkáři, takže může dojít na daných budovách k určitým posunům. Osazení bude provedeno v září
2015.
K rozhodnutí:
Ne/schválit informační tabulky pro budovy Spolkový dům č. p. 1225, Městské muzeum Nové Město nad Metují č.
p.1226, kostel Nejsvětější Trojice, Zázvorka č. p. 1210 + vzít na vědomí návrh umístění na daných objektech.
Odůvodnění:
Návrhy, texty a vytipování historicky zajímavých budov je činěno ve spolupráci s ARCH, s vedoucí informačního
centra, ředitelem Městského muzea Nové Město nad Metují, atelierem Duplex a památkáři.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o umístění cedulek a o stanoviscích památkářů k návrhům města na toto umístění.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 326- 13813/15,

(uložen úkol číslo 20134).

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 326 - 3/10 vzhled a texty informačních tabulek pro Spolkový dům č. p. 1225, Městské
muzeum Nové Město nad Metují č. p. 1226, kostel Nejsvětější Trojice, Zázvorka č. p. 1210 a bere na vědomí jejich umístění
na daných budovách.
RM 326 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

3.11 Dohoda o vzájemné spolupráci a dohoda o budoucím věcném plnění - návaznost na RM 325
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/11 - Flash Příloha: RM 326 - 3/11 - Flash
Identifikace:
Bod navazuje na předchozí jednání RM 325, která přijala toto usnesení č. RM 325-13769/15: "RM byla seznámena ve
znění přílohy č. RM 325 - 3/14 s předloženým návrhem Dohody o vzájemné spolupráci a dohodou o budoucím
věcném plnění mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o., Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
01582119. RM ukládá ST projednat se zainteresovanými odbornými útvary a případně se zástupci protestujících
občanů, upravený návrh řešení výstavby samoobslužné myčky aut a kontejnerové stanice, a to vč. předložených
expertíz týkajících se zvýšení dopravní zátěže a hluku v dané lokalitě. O výsledku jednání informovat RM."
Pro připomenutí: Vyjádření v RM 290 ze dne 17.03.2014: Stanovisko ARCH: „Městský architekt nadále nesouhlasí s
umístěním „Samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice na p. p. č. 520/1 v k. ú. Nové Město nad Metují“,
a to z důvodu přivedení další automobilové dopravy do širšího centra města. Problematické se jeví také dopravní
řešení, obzvláště napojení na stále přetíženou část komunikace mezi křižovatkou „U Papežů“ a podjezdem u
železniční tratě. Proti umístění požadovaného zařízení na území města nemá námitek, nicméně navržená lokalita
není podle jeho názoru přínosná pro kvalitu života této části Nového Města nad Metují.“ Stanovisko OMM: Také
nemáme problém s umístěním tohoto zařízení v našem městě, ale vybraná lokalita je dopravně již v této chvíli v
dopravních špičkách přetížená a umístění myčky a čerpací této stanice by tuto situaci ještě zhoršilo. Z tohoto důvodu
s umístěním v této lokalitě nadále nesouhlasíme.
Dále pak dne 23.06.2014 RM přijala toto usnesení č. RM 297-12601/14: "RM nesouhlasí s umístěním a s výstavbou
samoobslužné myčky aut a kontejnerové čerpací stanice v Havlíčkově ulici na p. p. č. 520/1 z důvodů nedodržení
podmínek daných RM v usnesení č. RM 292-12390/14 a ukládá OMM zastupovat město jako účastníka příslušného
stavebního řízení, ve smyslu tohoto usnesení."
Na jednání RM 326 zazní nové informace o výsledku jednání ST se zástupci protestujících občanů - viz zápis v příloze
č. RM 326 - 3/11.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vzájemné spolupráci a dohodu o budoucím věcném plnění.
Odůvodnění:
Nová příloha - viz příloha č. RM 326 - 3/11 - OVRR - Rozbor požadavků automyčky, výstupy z posudků.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:55 hodin - tento bod byl na žádost ST předjednán před bodem 3/8. ST podal úvodní komentář, seznámil radní s
obsahem jednání s občany, kteří přišli v této věci na jednání ke ST. Jejich vyjádření je jednoznačné, tedy negativní a
svůj postoj nehodlají měnit, z fy "AUTOVITAMIN" (nyní Nordic Invest s.r.o.) s nimi přímo nikdo nejednal, což RM
investorovi doporučovala.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 326- 13814/15,

(uložen úkol číslo 20135).

RM nesouhlasí s uzavřením Dohody o vzájemné spolupráci a dohody o budoucím věcném plnění mezi městem Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Nordic Invest s.r.o., Bělehradská
858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
01582119, a to z důvodu zvýšení intenzity dopravy v dané lokalitě, ke kterému by při realizaci investice „Samoobslužné
myčky aut a kontejnerové čerpací stanice na p. p. č. 520/1, k. ú. Nové Město nad Metují“ bezesporu došlo. RM ukládá OMM
zastupovat město jako účastníka příslušného stavebního řízení, ve smyslu tohoto usnesení.
RM 326 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

3.12 Petice Na záchranu "Staré školy" v Krčíně, č. p. 22
Zdroj. dokum.: RM 326 - 3/12 - Flash Příloha: RM 326 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Petice podepsaná 780 občany předložená paní Mgr. T. S. Petice navazuje na předchozí písemné podněty paní S.,
které zaslala a se kterými vystoupila na zasedáních ZM 107 - 23.04.2015 a ZM 108 - 18.06.2015. ZM k těmto
podnětům žádná usnesení nepřijalo, ale RM přijala dne 11.05.2015 usnesení č. RM 321-13594/15: "RM projednala a
bere na vědomí podnět občanky města paní Mgr. T. S. ve věci budoucnosti "Staré školy" v Krčíně, který byl vznesen
na zasedání ZM 107 dne 23.04.2015. RM dále bere na vědomí dopis pí D. K., která projevila zájem o koupi objektu č.
p. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín "Stará škola". RM ukládá OMM pokračovat v řešení otázky budoucnosti objektu "Staré
školy", shromažďování názorů a podnětů týkajících se budoucnosti tohoto objektu. RM ukládá OMM zpřístupnit v
rámci akce "Dny evropského dědictví" objekt pro veřejnost a připravit k tomu krátkou písemnou informaci pro
návštěvníky o tom, co by záchrana objektu znamenala, kolik Kč by stála apod. RM ukládá ve smyslu tohoto usnesení
odpovědět na dopis p. D. K." Termín kontroly plnění je 14.09.2015. Dále pak bylo uloženo na poradě vedoucích
odborů zpracování ankety pro občany, která by proběhla v objektu Staré školy v den otevřených dveří (12.09.2015) viz bod č. RM 326 - 4/4. Město také paní S. umožnilo navštívit objekt s jí přizvanými odborníky a OSN jim pak poskytlo
i expertízy (statika), které byly v minulosti na objekt Staré školy zpracovány.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí petici, stanoviska OMM a informace o dalších krocích a úkolech s tímto spojených - viz "Identifikace".
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů vedoucího OSN, p. Pavla Horvata, a projektové manažerky ORM (OMM) paní Ing.
Kateřiny Novotné - viz příloha č. RM 326 - 3/12.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 326- 13815/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20136).

RM projednala a bere na vědomí Petici Na záchranu "Staré školy" v Krčíně. RM konstatuje, že nadále bude ve věci objektu
"Staré školy" postupováno v duchu již dříve přijatých usnesení RM, tzn., že byl zpřístupněn objekt Staré školy pro paní T. S. a
jí přizvané odborníky, OSN jim pak poskytlo i expertízy (statika), které byly v minulosti na objekt Staré školy zpracovány a je
připravena anketa pro občany, kteří mohou objekt navštívit dne 12.09.2015 v rámci Dnů evropského dědictví. Po
vyhodnocení ankety a shromáždění případných návrhů od odborníků přizvaných paní T. S., bude vše opět předloženo do RM
k dalšímu rozhodnutí. RM ukládá o těchto skutečnostech souvisejících s vyřizováním Petice informovat ZM.
RM 326 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 M. Petruželková - lešení na objektu v ul. Malecí

Identifikace:
Radní paní M. Petruželková požádala o informaci, zda je vyvíjena nějaká aktivita MěÚ ve věci dlouhodobě
umístěného lešení na objektu tělocvičny naproti Pizzerii Malecí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl přizván vedoucí OVRR, pan Ing. Skalský, který informoval o kontrolní dohlídce, kterou provedli a o
činnosti vlastníka, která by měla na objektu probíhat - tj. provedení zateplení. Pak by mělo být lešení odstraněno.
Podá zprávu do konce srpna.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 326- 13816/15,

(uložen úkol číslo 20137).

RM ukládá OVRR informovat o předpokládaném termínu ukončení prací na objektu tělocvičny v ul. Malecí a odstranění
lešení u objektu.

STIS

RM 326 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OVRR, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 326 - 3.8.2015

3.14 Ing. Prouza - opravy hradebních zdí v ul. Na Zadomí za kostelem

Identifikace:
Radní pan Ing. Prouza vznesl připomínku ke způsobu provedení opravy hradební zdi v ul. Na Zadomí za kostelem. Je
to značně nevzhledné a kameny jsou zakryty spojovací maltou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informovala, že akci sleduje referentka ORM, paní Valterová, a že vyslovila obdobnou pochybnost ke
způsobu, jak je to provedeno, ale dozorující památkář naopak uvedl, že takhle to je provedeno správně.

STIS
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Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 326 - 3.8.2015

Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 30.06.2015
(Int.: OSN/337) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/1 - Flash Příloha: RM 326 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.06.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13817/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.06.2015 ve znění přílohy č. RM 326 - 4/1.
RM 326 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
(Int.: OSN/338) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/2 - Flash Příloha: RM 326 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 30.06.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Dle usnesení RM předkládá OSN pravidelně po skončení čtvrtletí.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13818/15
RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři k 30.06.2015 ve znění přílohy č. RM
326 - 4/2.
RM 326 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

4.3 Odepsání nedobytné pohledávky
(Int.: OSN/339) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/3 - Flash Příloha: RM 326 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Odepsání nedobytné pohledávky - dluh na vyúčtování služeb za rok 2014 za zemřelého nájemníka v bytě č. 10 v č. p.
108 v ul. Nádražní v úhrnné výši 314 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s odepsáním nedobytné pohledávky za zemřelého nájemníka v úhrnné výši 314 Kč.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 326 - 4/3.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 326- 13819/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20138).

RM souhlasí s odepsáním nedobytné pohledávky za zemřelého nájemníka v bytě č. 10 v ul. Nádražní v úhrnné výši 314 Kč.
RM 326 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Anketa "Stará škola"
(Int.: OSN/340) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/4 - Flash Příloha: RM 326 - 4/4 - Flash
Identifikace:
OSN předkládá RM ke schválení anketu týkající se budoucnosti objektu "Stará škola", č. p. 22, ul. Bratří Čapků, Nové
Město nad Metují. Názorový průzkum bude prováděn při otevření objektu "Staré školy" pro veřejnost dne 12.09.2015 v
rámci akce Dny evropského dědictví.
K rozhodnutí:
Schválit obsah ankety.
Odůvodnění:
OSN předkládá anketu ke schválení RM dle PVO 208 - 11372/15.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza navrhnul doplnění informací v anketě o upozornění na to, že po provedení případné rekonstrukce za
značné finance, naběhnou městu trvalé provozní náklady, které zde bude třeba hradit. ST navrhnul ještě doplnit do
varianty prodej, že se bude prodávat nejen objekt, ale také pozemek. Vedoucí OMM přislíbil toto do ankety doplnit.
Poté odsouhlaseno.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 326- 13820/15,

(uložen úkol číslo 20139).

RM souhlasí dle upravené přílohy č. RM 326 - 4/4 se zněním ankety týkající se budoucnosti objektu "Stará škola", č. p. 22, ul.
Bratří Čapků, Nové Město nad Metují a ukládá OSN provést dle této ankety názorový průzkum při otevření objektu "Staré
školy" pro veřejnost dne 12.09.2015 v rámci akce Dny evropského dědictví a výsledky předat RM k dalšímu projednání.
RM 326 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

4.5 VŘ - Rekonstrukce topný systém, 2xbyt
(Int.: OSN/341) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/5 - Flash Příloha: RM 326 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Dne 27.07.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 29.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce topný systém, 2xbyt“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci schváleno 220 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 326- 13821/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20140).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce topný systém, 2xbyt“ firmě Hlávko s.r.o., Nahořany 81, 549 07 Nahořany,
IČO: 27554309, za nabídkovou cenu 195.270 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Hlávko s.r.o., Nahořany 81, 549 07 Nahořany, IČO: 27554309, ve znění přílohy č. RM 326 - 4/5 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 326 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 VŘ - Výměna oken - bytový dům č. p. 467-8
(Int.: OSN/342) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/6 - Flash Příloha: RM 326 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Dne 27.07.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 29.07.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výměna oken - bytový dům č. p. 467-8“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci schváleno 550 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 326- 13822/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20141).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken - bytový dům č. p. 467-8“ firmě Proplast K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové
Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 505.517 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Proplast K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve
znění přílohy č. RM 326 - 4/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 326 Schvaluje.
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Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 326 - 3.8.2015

4.7 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - úklidu Městské ubytovny
(Int.: OSN/343) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/7 - Flash Příloha: RM 326 - 4/7 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění úklidu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje, Nové Město nad
Metují - Krčín ze dne 07.11.2011. Změna se týkají úpravy rozsahu provádění úklidu v návaznosti na nový provozní řád
schválený KHSHK, pracoviště Náchod a s tím spojené navýšení ceny z 3.548 na 3.596 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Změna smlouvy o dílo je zapříčiněna změnou provozního řádu městské ubytovny, který jsme byli nuceni změnit v
rámci platné legislativy.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 326- 13823/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20142).

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění úklidu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují - Krčín ze dne 07.11.2011, ve znění přílohy č. RM 326 - 4/7 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 326 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Oprava výtahu MSSS OÁZA
(Int.: OSN/344) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/8 - Flash Příloha: RM 326 - 4/8 - Flash
Identifikace:
Jedná se o opravu malého osobního výtahu pro 4 osoby, umístěného v objektu č. p. 1424, MSSS OÁZA. Oprava
výtahu spočívá v provedení výměny mikroprocesorového rozvaděče, elektroinstalace a ovládání v kabině výtahu.
Náklady na provedení opravy jsou stanoveny dle cenové nabídky f. Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, Náchod,
IČO: 26005450 na 177.100 Kč vč. DPH. Firma Výtahy Náchod s.r.o. provádí pravidelný servis a údržbu výtahů ve
zmiňovaném objektu, již minimálně 10 let. OSN žádá o udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek a
přidělení zakázky Opravy výtahu v MSSS OÁZA přímo výše jmenované firmě. Důvodem žádosti je dlouholetá
zkušenost s opravovaným strojem, znalost již prováděných oprav.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením opravy a zadáním zakázky přímo zmíněnému dodavateli.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 326 - 4/8.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 326- 13824/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20143).

RM souhlasí s provedením opravy malého osobního výtahu pro 4 osoby, umístěného v objektu č. p. 1424, MSSS OÁZA a
zároveň souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu "Oprava výtahu v MSSS OÁZA", v hodnotě 177.100 Kč vč. DPH,
přímo firmě Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, Náchod, IČO: 26005450, která má dlouholetou zkušenost s opravovaným
strojem v rámci servisu, vč. znalosti již prováděných oprav tohoto zařízení.
RM 326 Souhlasí.
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Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

4.9 Žádost o zřízení čekárny pro praxi školního psychologa
(Int.: OSN/345) Zdroj. dokum.: RM 326 - 4/9 - Flash Příloha: RM 326 - 4/9 - Flash
Identifikace:
Žádost o zřízení čekárny pro praxi školního psychologa v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují. Jedná se o místnost o výměře 20 m2, kterou užíval do dne 31.01.2015, JUDr. Hrnčíř a která je nyní bez
využití. Objekt je v majetku města.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zřízením čekárny.
Odůvodnění:
Školní psycholožka má nyní čekárnu ke své kanceláři v odlehlé místnosti, která zároveň slouží jako čekárna
pojišťovací a projekční kanceláře, což není zcela vhodné. V této době je v objektu volná místnost, která přímo sousedí
s kanceláři psycholožky. Místnost byla opakovaně nabízena k pronájmu bez jakékoliv reakce. OSN doporučuje využít
volnou místnost jako čekárnu školní psycholožky. Žádost je rovněž podpořena ze strany OSV - oddělení sociální
prevence a OŠKS.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 326- 13825/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20144).

RM souhlasí se zřízením čekárny pro praxi školního psychologa v místnosti o celkové výměře 20 m2, umístěné v 1. NP
objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
RM 326 Souhlasí.
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Čl 5

RM 326 - 3.8.2015

Školství, kultura a sport

16:30

OSKS

5.1 Žádost o souhlas se změnou místa konání koncertu
Zdroj. dokum.: RM 326 - 5/1 - Flash Příloha: RM 326 - 5/1 - Flash
Identifikace:
RM 318 dne 30.03.2015 schválila konání letních koncertů na Husově náměstí a bezplatné zapůjčení a postavení
krytého pódia na tyto akce. Ředitelka MK žádá RM o souhlas s přesunutím posledního koncertu v sobotu 29.08.2015
do areálu novoměstské sokolovny a o bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na tuto akci. Důvodem změny
místa je rozšíření programu, který by měl být důstojným rozloučením s prázdninami. Původně měly na Husově
náměstí vystupovat pouze hudební skupiny od 18:00 do 21:00 hodin. V areálu sokolovny by akce měla začít již ve
14:00 hodin, vystupovat budou hudební skupiny (např. Los Candelabros, Rest Day), Klub Mandl má připravený
program pro děti, své umění bude předvádět umělecký kovář, budou se vyrábět nádoby na hrnčířském kruhu,
vyřezávat sochy motorovou pilou a proběhne další doprovodný program. Spolupořadatelem akce je pan Jakub Rázl.
Akce skončí ve 21:00 hodin.
K rozhodnutí:
Schválit změnu místa konání koncertu a bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pro TS to znamená v týdnu před 29.08.2015 pódium a stan na náměstí demontovat, naložit, převézt a
postavit na sokolovně. V dalším týdnu vše znovu demontovat a převézt do TS a před 12.09.2015 znovu vše postavit
na náměstí. Doporučujeme konat akci i s rozšířeným programem na náměstí.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13826/15,

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

(uložen úkol číslo 20145).

RM souhlasí s pořádáním koncertu a doprovodných akcí v sobotu 29.08.2015 od 14:00 do 21:00 hodin v areálu sokolovny v
Novém Městě nad Metují. RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na
tuto akci a ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia.
RM 326 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Navýšení mzdového fondu MKN
Zdroj. dokum.: RM 326 - 5/2 - Flash Příloha: RM 326 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Ředitel MKN žádá o převedení peněžních prostředků z provozního rozpočtu a navýšení schváleného objemu
prostředků na dohody o částku 40 tis. Kč. Důvodem žádosti o navýšení je větší počet brigádníků, kteří pomáhají
zajišťovat běžný provoz MKN.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení objemu prostředků na dohody.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Souhlasím s navýšením. Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13827/15
RM schvaluje navýšení mzdového limitu - objemu prostředků na dohody Městské knihovně Nové Město nad Metují o 40 tis.
Kč s tím, že toto navýšení bude pokryto převodem peněžních prostředků z provozního rozpočtu MKN.
RM 326 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

5.3 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 326 - 5/3 - Flash Příloha: RM 326 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod,
žádá o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s, Náchodská 145, 549
01 Nové Město nad Metují na nákup vybavení a provoz školy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 326- 13828/15
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s., Náchodská 145, 549 01 Nové
Město nad Metují pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres
Náchod na podporu účasti pěveckého sboru Paleček na nákup vybavení a provoz školy.
RM 326 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost zřizovatele o souhlas s podáním žádosti o dotaci na rok 2015 - MSSS OÁZA
Zdroj. dokum.: RM 326 - 5/4 - Flash Příloha: RM 326 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Městského střediska sociálních služeb OÁZA žádá v souladu s Opatřením č. 14 Rady města Nové Město
nad Metují k příspěvkovým organizacím o souhlas s podání žádosti o dotaci z prostředků rozpočtu Královéhradeckého
kraje na provoz sociálních služeb: 1/ Centrum denních služeb - Domovinka - výše požadované dotace 270 tis. Kč, 2/
Domovy pro seniory - výše požadované dotace 550 tis. Kč, 3/ odlehčovací služba - výše požadované dotace 300 tis.
Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o dotaci z prostředků rozpočtu KHK na provoz sociálních služeb.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 326- 13829/15
RM souhlasí s podáním žádosti Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují o dotaci z prostředků
rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb: 1/ Centrum denních služeb - Domovinka - výše požadované
dotace 270 tis. Kč, 2/ Domovy pro seniory - výše požadované dotace 550 tis. Kč, 3/ odlehčovací služba - výše požadované
dotace 300 tis. Kč.
RM 326 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

5.5 Žádost společnosti Foibos Books o vstup do projektu Putování po stavbách rodu Luragů v Čechách
Zdroj. dokum.: RM 326 - 5/5 - Flash Příloha: RM 326 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Společnosti Kotěrovo centrum architektury a Foibos Books připravují projekt "Putování po stavbách Carlo Luraga a
rodu Luragů v Čechách 2015", který by měl připomenout 400. výročí narození Carlo Luraga a 250. výročí úmrtí
Anselmo Luraga, dvou vynikajících vlašských architektů působících v českých zemích. Za finanční podpory Hlavního
města Prahy, Královéhradeckého kraje a Ústeckého kraje je připravována publikace "Slavné stavby Carlo a Anselma
Luraga v Čechách", putovní výstavní expozice, komentované prohlídky a další akce. Nové Město nad Metují patří
mezi místa, kde působil Carlo Luraga (přestavba zámku v letech 1655 - 1661). Výše uvedené společnosti nabízí
městu vstup do projektu a žádají o finanční podporu ve výši 5 - 7 tis. Kč. Městu nabízí: 1/ uvedení loga na úvodním
panelu výstavy "Slavné stavby Carlo a Anselmo Luragů v Čechách" a v publikaci "Slavné stavby", 2/ uvedení města
jako spolupořadatele "Putování po stavbách vlašských architektů Carla a Anselma Luraga v Čechách 2015" na
webových stránkách, 3/ uvedení města v poděkování v publikaci "Slavné stavby", 4/ bezplatné zapůjčení výstavní
expozice v termínu dle dohody, 5/ realizaci výstavního panelu zámku do výstavní expozice, 6/ zajištění lektora na
komentované prohlídce dle dohody, 7/ pozvání a prezentaci představitele města na výstavách a dalších akcích
spojených s projektem, prezentaci města a pozvání představitele města na závěrečnou výstavu v Praze v prosinci
2015, pořádanou ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o vstupu města do projektu společnosti Foibos Books "Putování po stavbách Carlo Luraga a rodu Luragů
v Čechách 2015".
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Nedoporučuji vstup do projektu. Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nevstupovat do projektu "Putování po
stavbách Carlo Luraga a rodu Luragů v Čechách 2015". V roce 2012 poskytlo město společnosti Foibos Books
finanční podporu ve výši 10 tis. Kč na obdobný projekt (Slavné stavby Pavla Janáka a Jože Plečnika), výstava
proběhla na zámku, návštěvnost byla zanedbatelná, přínos pro město minimální.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 326- 13830/15
RM nesouhlasí se vstupem města Nové Město nad Metují do projektu společností Kotěrovo centrum architektury a Foibos
Books "Putování po stavbách Carlo Luraga a rodu Luragů v Čechách 2015".
RM 326 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 326 - 3.8.2015

Finance

17:00

OF

6.1 Smlouva o předávání dat VZP ČR
Zdroj. dokum.: RM 326 - 6/1 - Flash Příloha: RM 326 - 6/1 - Flash
Identifikace:
OF předkládá ke schválení smlouvu předávání dat uzavíranou s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Praha
související se zabezpečenou elektronickou komunikací mezi městem a pojišťovnou ve vazbě na zdravotní pojištění
zaměstnanců. Ze smlouvy nevyplývají žádné finanční povinnosti.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13831/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20146).

RM schvaluje smlouvu o předávání dat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Praha, ve znění přílohy č. RM 326 - 6/1 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 326 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 21.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 326 - 6/2 - Flash Příloha: RM 326 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 326 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, opotřebeného nebo nevyužitého majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13832/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20147).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci "ZŠ a MŠ Krčín", města OI a OSÚ a převod z majetku města na
"ZŠ Krčín" formou svěřeného majetku ve znění přílohy č. RM 326 - 6/2.
RM 326 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 326 - 3.8.2015

Různé

17:05

7.1 Dodatek k pojistné smlouvě - kontejnerová stání
Zdroj. dokum.: RM 326 - 7/1 - Flash Příloha: RM 326 - 7/1 - Flash
Identifikace:
V rámci OP, ze kterého bylo čerpáno na kontejnerová stání, vyplývá povinnost pojištění majetku po dobu udržitelnosti
projektu.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek.
Odůvodnění:
Hodnota pojištěného majetku 700 tis. Kč stavební úpravy a 1,9 mil. Kč podzemní kontejnery, výše pojistného 1.000
Kč/rok, poměrná část do konce roku 2015 činí 430 Kč.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 326- 13833/15
RM schvaluje Dodatek č. 4 pojistné smlouvy č. 899-19589-10 se společností Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04
Praha 1, IČO: 452 72 956, kterým je pojištěn majetek pořízený z dotace - kontejnerová stání a podzemní kontejnery a
pověřuje ST podpisem dodatku ve znění přílohy č. RM 326 - 7/1.
RM 326 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dodatek smlouva ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zdroj. dokum.: RM 326 - 7/2 - Flash Příloha: RM 326 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Sjednání vyšší slevy z ceny pohonných hmot.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 326 - 7/2.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 326- 13834/15
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytovaných službách uzavřené dne 02.03.2004 se společností ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s, se sídlem: Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408 a pověřuje ST podpisem dodatku ve
znění přílohy č. RM 326 - 7/2.
RM 326 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 6.8.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 326 - 3.8.2015

7.3 Žádost Ing. L. Hovorky o zapůjčení pivních setů, odpadkových košů a stánků - 3. ročník NovoVinobraní
Zdroj. dokum.: RM 326 - 7/3 - Flash Příloha: RM 326 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Ing. Libor Hovorka žádá RM o zapůjčení 6 ks pivních setů, 3 ks odpadkových košů a 4 ks prodejních stánků s krycí
plachtou v majetku města. Dne 12.09.2015 od 13:00 do 18:00 hodin pořádá 3. ročník NovoVinobraní na historických
terasách. Žádost - viz příloha č. RM 326 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + souhlasit se zapůjčením 6 ks pivních setů, 3 ks odpadkových košů a 4 ks prodejních stánků s krycí
plachtou, to vše v majetku města.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pivní sety a odpadkové koše je možné zapůjčit, ale stánků máme pouze 5 ks a 4 ks potřebují
organizátoři městské akce, takže k vypůjčení zůstává pouze 1 ks.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bylo vysvětleno, že stánek na zapůjčení má město pouze jeden. Ing. Hovorka o tom bude informován.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 326- 13835/15,

(uložen úkol číslo 20148).

RM souhlasí se zapůjčením 6 ks pivních setů, 3 ks odpadkových košů a 1 ks prodejního stánku s krycí plachtou v majetku
města, a to dne 12.09.2015 od 13:00 do 18:00 hodin v rámci doprovodného programu ke Dnům evropského dědictví - 3.
ročník NovoVinobraní na historických viničních terasách domu č. p. 1234 v ul. Na Zadomí.
RM 326 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 12.9.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 326:

14:47

Příští porada bude: RM 327, 17.8.2015, 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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