Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 316 (ve volebním období 10. zasedání) ze dne: 2.3.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 316 :
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

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)

Příchod Přerušení Odchod
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná

Záznam a ověření zápisu RM 316 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatel

Bc. Petr Tyč
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Tisk: 5.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 316 (ve volebním období 10. zasedání) ze dne: 2.3.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

1 Kontrola úkolů
13:00
2 První novoměstská teplárenská s. r. o.
13:10
3 Městské muzeum Nové Město nad Metují 14:00
4 Městská knihovna Nové Město nad
14:45
Metují
5 Městský klub Nové Město nad Metují
15:30
6 Doprava v klidu - parkovací studie
16:15
7 Členství města v organizacích
17:00
8 Různé
17:30

ST
MST
MST
MST
MST
MST
MST

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 316 :
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

Pozice
starosta (Město)
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)

Příchod Přerušení Odchod
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30
13:00
17:30

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 316 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatel

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bc. Petr Tyč

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 315) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 315 ze dne 16.2.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 5.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 316

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 291- 12351/14

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

18 509
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Kniha veršů J. Juránka s ilustracemi V. Rocmana - plnění usnesení č. RM 282-11981/13

Usneseni:: RM revokuje své usnesení č. RM 282-11981/13, ve kterém posunula termín vydání knihy veršů Jana Juránka s
ilustracemi Vladimíra Rocmana do dne 31.03.2014 v tom smyslu, že tento termín posouvá do dne 30.06.2014 a
příspěvek města na vydání knihy bude řešit až po jejím případném vydání.
Plnění:
Splněno. Kniha je vytisknuta, probíhají poslední úpravy obálky.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13099/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 247
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Služby MSSS OÁZA - výhled

Usneseni:: RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na základě existujících demografických údajů výhled prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb poskytovaných touto organizací, včetně uvedení
návazných potřeb na případné navyšování počtu zaměstnanců pro jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje.
To vše doplnit i o odhad finančních dopadů na městský rozpočet.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13129/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 303
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03] Název stavby: Nové Město nad Metují knn příp. č. p. 2100
Š. na pozemcích pozemková parcela č. 547/5 a č. 548/2, obě druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha, pozemková parcela č. 549/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a
pozemková parcela č. 550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město
nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění viz příloha – pc 10818/1
smlouva a pověřuje starostu jejím podpisem. Cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč za 1 bm věcného břemene a
celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem podle skutečného provedení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13173/15
19 409
Věc:

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

Termín: 16.3.2015

, výchozí: 16.3.2015

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

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města
s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 316 schválen nový termín: 16.3.2015 (Probíhá grafická úprava Ing. T.)
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 5.3.2015

RM 312- 13177/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 413
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

OV Krčín - umístění fotopastí

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním fotopastí u podzemních kontejnerů v Nahořanské ulici jako preventivní opatření proti
nepořádku a do parku v Krčíně u hřiště pétanque jako prevenci proti kouření školní mládeže u sportoviště
(bouledromu).
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13189/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 418
Věc:

Termín: 26.2.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 26.2.2015

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

Návrh financování mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany

Usneseni:: RM bere na vědomí dopis Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují ve věci návrhu financování mladých
hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany. RM ukládá OŠKS vytipovat ve spolupráci s OF
kromě mladých hasičů i případné další obdobné organizace (mimo sportovních), které se věnují mládeži a k
uvedenému seznamu pak předložit i návrh kritérií, která by pomohla určit výši příspěvku pro takové organizace tak, aby
to bylo mimo režim stávajících grantových programů.
Plnění:
Organizace byly vytipovány a návrh projednán s vedením města. Jako podklad pro žádost dotace pro rok 2016 by tyto
organizace předkládaly doplňující informace o počtu dětí a mládeže a počtu akcí pořádaných pro mládež. Do návrhu
rozpočtu na rok 2015 byla zahrnuta částka daru SDH Nové Město nad Metují ve výši 40 tis. Kč a MC Na Zámečku ve
výši 10 tis. Kč a projednána na ZM 106.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 312- 13205/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 431
Věc:

Termín: 28.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

28.2.2015

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

Přehled plnění Strategie rozvoje ICT

Usneseni:: RM bere na vědomí aktuální přehled plnění Strategie rozvoje ICT ve znění přílohy č. RM 312 - 7/11.
Plnění:
OI bude i nadále respektovat schválenou Strategii rozvoje ICT.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13222/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 445
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Žádost paní A. S. o provedení modernizace a rozšíření dětských sportovišť ve městě

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost paní A. S. ze dne 11.01.2015 ve věci provedení modernizace a rozšíření dětských
sportovišť ve městě. RM ukládá OMM zorganizovat schůzku s paní A. S. za účasti ST, OMM, ORM a TS. RM děkuje
paní A. S. za předložený podnět a projekt. RM se bude i nadále zabývat cílenými opravami, údržbou a obnovou
stávajících dětských hřišť a herních koutů dle zpracovaného pasportu.
Plnění:
Schůzka se uskutečnila a byla dohodnuta budoucí spolupráce při navrhování a osazování nových prvků na stávající
dětská sportoviště.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13234/15
19 451
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Darovací smlouva - paní S. M.

Usneseni:: RM schvaluje Darovací smlouvu mezi dárcem: paní S. M. a obdarovaným: město Nové Město nad Metují a přijetí daru
ve výši 17.000 Kč ve znění přílohy č. RM 313 - 5/5. RM ukládá zapracovat částku 17.000 Kč do příspěvku na provoz
Základní školy a Mateřské školy Krčín pro rok 2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 4 z 12

Tisk: 5.3.2015

RM 313- 13245/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 457
Věc:

Termín: 26.2.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 26.2.2015

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

Žádost MC Na zámečku o.p.s. o finanční podporu

Usneseni:: RM doporučuje ZM v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
schválit veřejnou finanční podporu 10 tis. Kč společnosti Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., za účelem pokrytí
nákladů spojených s rekonstrukcí prostor, do kterých se bude společnost stěhovat.
Plnění:
Požadovaná částka byla zahrnuta jmenovitě do návrhu rozpočtu na rok 2015 a projednána na ZM 106.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 313- 13258/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 466
Věc:

Termín: 17.2.2015

Provede: MP = Městská policie

, výchozí: 17.2.2015

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

Oznámení veřejné akce - tradiční masopustní průvod městem

Usneseni:: RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak o. s. o konání masopustního průvodu Novým Městem nad Metují (ze
Žižkova náměstí v Krčíně směrem na náměstí Republiky a zpět), v úterý 17.02.2015 od 12:00 hodin do cca 18:00
hodin s tím, že po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST zajistit nezbytnou součinnost
MP.
Plnění:
Akce proběhla bez problémů v součinnosti s MP
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 314- 13261/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 552
Věc:

Termín:

Provede: OF = Odbor finanční

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2015

Usneseni:: RM souhlasí s návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2015 ve znění upravené přílohy č. RM 314 - 2/1
a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2015 takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.
Plnění:
Rozpočet byl vyvěšen v řádném termínu a projednán na ZM 106.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13264/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 575
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 1232/3, záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 31
m² v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví
města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne
31.10.2015 za těchto podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v min. šíři 1,5 m (do
profilu průchodu nebudou umísťovány žádné předměty), žadatelka si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných
orgánů státní správy k umístění zahrádky a vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s podmínkami RP MPR.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13265/15
19 576
Věc:

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

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Seladon

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, dle přílohy pc 1291/3, záměr města vypůjčit část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře 33 m² v
k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města,
vedeného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na dobu určitou ode dne 01.04.2015 do dne
31.10.2015 za těchto podmínek: mezi zahrádkou a obrubou chodníku zůstane zachován průchod v min. šíři 1,5 m (do
profilu průchodu nebudou umísťovány žádné předměty), žadatel si zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných
orgánů státní správy k umístění zahrádky a vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s podmínkami RP MPR.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 315- 13270/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 581
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Žádost občanů Kaštánek o podporu ve věci řešení vybudování cesty a veřejného osvětlení

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost občanů Kaštánek o podporu ve věci řešení vybudování cesty a veřejného osvětlení. RM
ukládá ST svolat jednání všech zainteresovaných subjektů v záležitosti odstranění závad a problémů, které vedly
město k podání odvolání proti územnímu rozhodnutí, kdy výsledkem by mělo být vytvoření podmínek, které umožní
vybudování požadované komunikace veřejného osvětlení.
Plnění:
Jednání proběhla s p. ing. Z. za účasti vedení města, OMM, OVRR, ODSH, PRAV. Bylo dohodnuto, že ing. Z. požádá
o územní rozhodnutí na ul. Dubinky, aby bylo možné území Kaštánky II a Javůrky napojit na Dubinky. Další záležitosti
týkající se parametrů komunikací a VO bude ing. Z. řešit s OVRR a OMM. Odvolání na infrastrukturu Javůrky bude
stavebním úřadem předáno na krajský úřad Královehradeckého kraje.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13278/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 586
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 26.2.2015

, výchozí: 26.2.2015

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

Zařazení nové položky do návrhu rozpočtu na rok 2015

Usneseni:: RM doporučuje ZM zařadit do návrhu rozpočtu novou položku "Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova (u bývalého
klubu) - PD + realizace" s předpokládanými výdaji 210.000 Kč a s dotací 200.000 Kč. RM doporučuje ZM schválit
podání žádosti o grant do Nadace ČEZ v projektu "Oranžové hřiště" na akci "Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova (u
bývalého klubu) - PD + realizace".
Plnění:
Splněno, předloženo k projednání na ZM 106.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13284/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 591
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Oprava ul. Náchodská - žádost manželů H.

Usneseni:: RM projednala žádost manželů H. ve věci změny 1. etapy realizace investiční akce "Oprava ulice Náchodská" a ukládá
ST projednat požadovanou úpravu s investorem.
Plnění:
Zástupcům města se podařilo vyjednat s vlastníkem komunikace a stavební firmou přístup a příjezd lidí do ulice V
Zátiší. Po dobu realizace 1. etapy bude zabezpečen provizorní přístup z ulice Náchodská ze strany od Vrchovin a firmy
Ammann. Na tomto provizorním přístupu je nutné omezit rychlost na max. 20 km/hod. a je nutné omezit množství
příjezdů a odjezdů. (zdroj: FB města Nové Město nad Metují)
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13288/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 595
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Nesouhlas s výstavbou zásobování zezadu - objekt v ul. Komenského

Usneseni:: RM bere na vědomí námitky vlastníků bytů Na Bořetíně 727-8 a 729-30 ze dne 13.02.2015 a ukládá ST písemně
odpovědět v duchu usnesení RM č. RM 313 - 13224/15 z 2.2.2015 s doplněním, že RM bere velice vážně veškeré
vznesené připomínky a bude pečlivě zvažovat případnou smlouvu, kterou by bylo ze strany města schváleno umístění
stavby přístupové komunikace na městském pozemku. Tuto odpověď ukládá RM zaslat všem, kdo doposud zaslali RM
své připomínky a podněty, případně i těm, kdo je vznesenou v nejbližší budoucnosti.
Plnění:
Splněno - odesláno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13293/15
19 596
Věc:

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

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Žádost o povolení ke zřízení internetové přípojky
Int: OSN/285

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením internetové přípojky v domě v Novém Městě nad Metují a vyhovuje žádosti p. S. B. Dále RM
ukládá OSN vystavit žadateli příslušný souhlas.
Plnění:
Splněno. Souhlas odeslán.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 5.3.2015

RM 315- 13294/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 597
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, č. p. 391
Int: OSN/286

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor bývalé kanceláře v objektu č. p. 391, ul. T. G.
Masaryka v celkové výměře 20,3 m2 a ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek pronájmu, tj.
tříměsíční výpovědní lhůta, doba pronájmu neurčitá, minimální nabídková cena 950 Kč/m2/rok. Pro propagaci záměru
je možné použít přiměřenou inzerci.
Plnění:
Splněno. Zveřejněno 24.2.2015 .
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13295/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 598
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, č. p. 415
Int: OSN/287

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor bývalé rehabilitace v objektu č. p. 415, ul. 28. října v
celkové výměře 189 m2 a ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu s podmínkou pronájmu na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, bez uvedení minimální nabídkové ceny. Pro propagaci záměru bude použita přiměřená
inzerce. Pro propagaci záměru je možné použít přiměřenou inzerci.
Plnění:
Splněno. Zveřejněno 24.2.2015 .
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13296/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 599
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Nájem nebytových prostor plynových kotelen
Int: OSN/288

Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 6, náměstí Republiky (radnice) a č.
p. 1145, ul. Českých bratří (DPS) zájemci První novoměstská teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na dobu určitou, a to
do dne 31.12.2015, za cenu stanovenou v nabídce uchazeče tj. 50 Kč/vyrobený Gj bez DPH. Dále RM souhlasí se
zněním nájemní smlouvy ve znění přílohy č. RM 315 - 4/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13297/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 600
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Dodatky ke smlouvám - nájem nebytových prostor plynových kotelen
Int: OSN/289

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám nebytových prostor plynových kotelen v objektech: č. p. 313,
ul. Rašínova (objekt stacionáře NONA, doba neurčitá); č. p. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkajících se
určení předpokládané ceny pronájmu pro rok 2015, v následujících výších: č. p. 313, ul. Rašínova - 34.530,11 Kč bez
DPH/rok; č. p. 415, ul. 28. října 80.872,35 Kč bez DPH/rok. RM pověřuje starostu podpisem dodatků smluv ve znění
přílohy č. RM 315 - 4/9.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13303/15
19 603
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 26.2.2015

, výchozí: 26.2.2015

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

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usneseni:: RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) ve znění přílohy č.
RM 315 - 5/6. RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad
50.000 Kč) ve znění přílohy č. RM 315 - 5/6.
Plnění:
Splněno, předloženo ke schválení ZM 106 - 5/3.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 5.3.2015

RM 315- 13304/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 604
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 26.2.2015

, výchozí: 26.2.2015

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

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění
upravené přílohy č. RM 315 - 5/7.
Plnění:
Splněno, předloženo ke schválení ZM 106 - 5/2.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13305/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 605
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 26.2.2015

, výchozí: 26.2.2015

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

Formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit formulář Žádosti o dotaci z rozpočtu města Nové Město nad Metují ve znění upravené
přílohy č. RM 315 - 5/8.
Plnění:
Splněno, předloženo ke schválení ZM 106 - 5/1.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13307/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 606
Věc:

Termín: 26.2.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 26.2.2015

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

Členské příspěvky, dary a rezervy 2015

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění upravené přílohy
č. RM 315 - 6/1 do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 40 tis. Kč, Nová Města v Evropě 5
tis. Kč, Sdružení historických sídel 10 tis. Kč, Asociace měst pro cyklisty 10 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní
hřiště Náchod (dar) 18 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 2.540 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad
Metují 50 tis. Kč (dar), Mateřské centrum Na Zámečku Nové Město nad Metují 10 tis. Kč (dar), SDH Nové Město nad
Metují 40 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 25 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 97,26 tis. Kč, MAS Pohoda
Venkova, Val 50 tis. Kč a Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 300 tis. Kč. RM dále doporučuje ZM schválit
souhrnné částky na zvláštní grantové podprogramy a rezervy na vyjmenované účely: Euroregion Glacensis, Rychnov
nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují - festival veselohry 800 tis. Kč,
Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 841 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a
ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 4 495 tis. Kč, NONA - společnost zdravotně postižených, o.
s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 675 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč a
souhrnnou částku na ostatní veřejnou podporu 500 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní
projekty bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O
přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
Plnění:
Příspěvky a dary byly projednány v rámci schvalování rozpočtu na ZM 106.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13313/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 610
Věc:

Termín: 26.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 26.2.2015

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

ZM 106 (4) - program

Usneseni:: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 106 (4): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení;
3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na rok 2015; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Plnění:
Splněno - program řádného veřejného zasedání ZM 106 (4) byl RM č. 315 schválen.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13318/15
19 612
Věc:

Termín: 28.2.2015

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

, výchozí:

28.2.2015

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

Podnět radního Ing. Prouzy ve věci pracovní skupiny pro rozvoj podnikání

Usneseni:: RM ukládá MST svolat jednání pracovní skupiny pro rozvoj podnikání za účelem projednání záležitostí a možností
souvisejících s chystaným rozšířením průmyslové zóny Solnice - Kvasiny.
Plnění:
Schůzka svolána na dne 04.03.2015 od 16:00 hodin.
Ze dne:
Závěr:
5.3.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 5.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 316 - 2.3.2015

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Zásady pro zveřejňování smluv
IDENTIFIKACE: Zásady upravující postup při zveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují. Vyplývá z
úkolu ze ZM.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Zásady pro zveřejňování smluv.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Maur - dotazy k
zakotvení povinného zveřejňování smluv do jednotlivých smluv. TAJ - bude to ve smlouvách, které připraví město - u těch
předkládaných jednotlivými smluvními subjekty to bude podmínkou jejich uzavření, tzn. avizováno bude např. při vyhlášení
podmínek zakázky, na objednávce apod. Radní doporučili dát informace pro veřejnost a propagovat tuto novinku.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13319/15
RM schvaluje Zásady pro zveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 316 - 1/1.
RM 316 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 2

První novoměstská teplárenská s. r. o.

13:10

MST

2.1 První novoměstská teplárenská s. r. o. - koncepce budoucího přístupu k rozvoji
IDENTIFIKACE: Budoucí koncepční přístupy města jako vlastníka a zakladatele k PNT s. r. o. - viz příloha č. RM 316 2/1.
PROJEDNÁNÍ: MST v úvodu seznámil radní s metodikou projednávání jednotlivých bodů a koncepcí. Pro další
přístup je třeba odpovědět na otázky, které byly zpracovány. Podle těchto otázek pak bylo postupováno a po rozboru
předložených a shrnutých informací a odpovědích na dané otázky byl usnesením formulován úkol, po jehož splnění bude
možné dále jednat. Úkoly byly zadány RM s tím, že dále by mělo být o vyplývajících krocích už jednáno prostřednictvím valné
hromady a v rámci zasedání DR společnosti.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13320/15,
(uložen úkol číslo 19639).
RM projednala návrh Koncepce fungování společnosti První novoměstská teplárenská s. r. o. (dále jen "PNT s. r. o.") v
několika příštích letech ve znění přílohy č. RM 316 - 2/1. RM ukládá PNT s. r. o. dopracovat předloženou Koncepci fungování
PNT s. r. o. (viz příloha č. RM 316 - 2/1) o následující části:
1/ vytvoření záložních či alternativních zdrojů vytápění v duchu energetické koncepce města, a to jak z důvodů zajištění
řešení krizových situací, tak i pro další optimalizaci nabídky vytápění pro stávající i budoucí obchodní partnery společnosti.
Toto doplnit o předpoklad finančních potřeb a efektivitu (návratnost) souvisejících investic;
2/ zpracovat předpoklad možného budoucího nástupu lokálního vytápění v objektech stávajících klientů (lokální kotle, solární
články na teplou vodu či vytápění, geotermální čerpadla apod.) vč. možných dopadů na PNT s. r. o.;
3/ postupy a doporučení vedoucí ke změně vlastnické struktury společnosti - např. nabídka podílu pro SVJ či družstva
vlastníků.
RM 316 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 5.3.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 316 - 2.3.2015

Městské muzeum Nové Město nad Metují

14:00

MST

3.1 Městské muzeum Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji
IDENTIFIKACE: Budoucí koncepční přístupy města jako zřizovatele k MMUZ - viz příloha č. RM 316 - 3/1.
PROJEDNÁNÍ:
V diskusi se radní zabývali těmito tématy: další rozvoje činnosti informačního centra, které v rámci MMUZ funguje, jeho vazba
a spolupráce se zámkem rodiny Bartoň - Dobenín, budoucí využití a koncepce fungování Spolkového domu, rozvoj sbírek
(vyhledávání cenných artefaktů) a práce s nimi v MMUZ, větší aktivita při vymýšlení a realizaci výstav a dalších aktivit přímo v
MMUZ, související úpravy zřizovací listiny MMUZ, hledání vhodných prostor pro depozitář, problematika umístění a
prezentace historické lékárny, případný převod či prodej specializovaných zoologických sbírek, které byly v MMUZ
shromážděny, otázka zúžení příliš širokého sbírkového pojetí - zúžení témat směrem k historii města - specializace
zaměření. MST vysvětlil, že některá témata bude možno projednávat a stanovovat jejich parametry a směr až po zpracování
koncepce rozvoje cestovního ruchu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13321/15,
(uložen úkol číslo 19640).
RM projednala návrh Koncepce rozvoje Městského muzea Nové Město nad Metují (dále jen "MMUZ") ve znění přílohy č. RM
316 - 3/1. RM ukládá řediteli MMUZ doplnit předloženou koncepci (viz příloha č. RM 316 - 3/1) o následující informace:
1/ další rozvoj sbírek - vyhledávání cenných artefaktů a předmětů souvisejících s historií města a jejich zapojení do sbírek
MMUZ;
2/ zúžení tematického zaměření sbírek více k historii města;
3/ převod nebo prodej některých stávajících specializovaných zoologických sbírek;
4/ možná změna umístění historické lékárny;
5/ výstavní aktivity v prostorách MMUZ - nová témata;
6/ budoucí využití a koncepce fungování Spolkového domu.
RM 316 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 4

Městská knihovna Nové Město nad Metují

14:45

MST

4.1 Městská knihovna Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji
IDENTIFIKACE: Budoucí koncepční přístupy města jako zřizovatele k MKN - viz příloha č. RM 316 - 4/1.
PROJEDNÁNÍ:
Ing. Maur - je třeba podpořit koncept MKN jako komunitního centra. Navázala diskuse radních o koncepci, o reálnosti investic
souvisejících s budoucím konceptem a využitím zahrady za MKN a o možné etapizaci realizace projektu. Dále radní jednali o
tom, jak ohraničit některé činnosti a aktivity MMUZ, MKN a MK, protože některé z nich jsou obdobné či totožné, mohou se
překrývat a někdy pak mohou být i v určité vzájemné disproporci.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA,
místostarosta - Město
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13322/15,
(uložen úkol číslo 19641).
RM projednala návrh Koncepce rozvoje fungování Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen "MKN") ve znění
přílohy č. RM 316 - 4/1. RM souhlasí s konceptem vize a budoucí role MKN jako komunitního a společenského centra a s
jejím naplňováním v mezích daných stávajícími personálními kapacitami MKN a dále finančními možnostmi vyplývajícími z
příspěvku města, který se odvíjí od rozpočtů schvalovaných pro jednotlivé roky.
RM 316 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Městská knihovna Nové Město nad Metují - zahrada - etapová realizace úprav
IDENTIFIKACE: Viz předchozí bod 4/1 a příloha č. RM 316 - 4/1.
PROJEDNÁNÍ: Radní se shodují na etapizaci při
realizaci záměru.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 316- 13323/15,
(uložen úkol číslo 19642).
RM ukládá řediteli MKN zahájit kroky k postupné realizaci koncepce úprav zahrady za MKN s tím, že prvním krokem bude
zajištění prvotních nezbytných úprav terénu a zeleně, a to ve spolupráci s TS dle jejich daných možností a kapacit (kmenoví
pracovníci TS + veřejně prospěšné práce).
RM 316 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 5

RM 316 - 2.3.2015

Městský klub Nové Město nad Metují

15:30

MST

5.1 Městský klub Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji činnosti
IDENTIFIKACE: Budoucí koncepční přístupy města jako nejvýznamnějšího přispívatele na činnost MK viz příloha č. RM
316 - 5/1.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13324/15,
(uložen úkol číslo 19643).
RM projednala návrh Koncepce rozvoje fungování Městského klubu Nové Město nad Metují (dále jen "MK") ve znění přílohy
č. RM 316 - 5/1. RM ukládá OMM předložit ve spolupráci s MK návrh nezbytného řešení, které umožní další rozvoj činnosti
MK, tzn. úpravy Kina 70 - vybudování šatny, rozšíření pódia, výměna nábytku v části foyer určenému pro zázemí festivalu a
při dalších akcích a nákup + instalace nezbytné divadelní techniky.
RM 316 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 6

Doprava v klidu - parkovací studie

16:15

MST

6.1 Doprava v klidu - parkovací studie - realizace
IDENTIFIKACE: Budoucí koncepční přístupy města k realizaci návrhů uvedených ve studii Doprava v klidu - viz příloha č. RM
316 - 6/1.
PROJEDNÁNÍ: Radní se shodli, že jde o oficiální dokument, který je schválený ZM a navrhuje řešení parkování
v několika lokalitách ve městě s tím, že to zároveň to bude mít při realizaci svůj dopad na řešení provozu dopravy v daných
lokalitách
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13325/15
RM projednala koncepční dokument "Doprava v klidu - parkovací studie" ve znění přílohy č. RM 316 - 6/1 a konstatuje, že jde
o oficiální dokument, který je schválený ZM a který navrhuje řešení parkování v několika lokalitách ve městě s tím, že to
zároveň bude mít svůj dopad na řešení provozu dopravy v daných lokalitách vč. úprav dopravního značení apod. K realizaci
opatření bude přistupováno postupně a související dílčí přípravné úkoly jednotlivým odborným útvarům MěÚ budou zadány
prostřednictvím porady vedoucích odborů. Každé opatření pak bude samostatně schvalováno v RM a příp. v ZM, a to podle
kompetencí daných zákonem o obcích.
RM 316 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 7

Členství města v organizacích

17:00

MST

7.1 Členství města v organizacích
IDENTIFIKACE: Město Nové Město nad Metují je členem mnoha organizací a uskupení, je třeba se koncepčně zamyslet nad
budoucím přístupem města k tomuto členství.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13326/15
RM vzala na vědomí přehled členství města Nové Město nad Metují a městských organizací v různých organizacích a
uskupeních, ve znění přílohy č. RM 316 - 7/1, s tím, že další rozšíření členství se nepředpokládá a současné členství zůstává
zachováno ve stávajícím rozsahu.
RM 316 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 8

RM 316 - 2.3.2015

Různé

17:30

8.1 Jmenování náhradníků komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů
IDENTIFIKACE: Pro veřejné zakázky „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“ a „Chodník v ul. Na
Táboře a veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a veřejné osvětlení Sepský most“, které budou zadávány v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení, je nutné jmenovat náhradníky do komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a
komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Do komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů pro výše uvedené akce
jsou navrženi tito náhradníci: pí Renata Konvalinová, Ing. Petr Neumann, Ing. Petr Mach, Ing. Jiří Kunte, Mgr. Lucie Šímová.
Do komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedené akce jsou navrženi tito náhradníci: pí Renata Konvalinová,
pí Jarmila Valterová, p. Petr Hable, Ing. Miloš Skalský, Ing. Petr Mach, Mgr. Lucie Šímová, p. Vladimír Rejchrt, Ing. Kateřina
Novotná, p. Jiří Hladík.
K ROZHODNUTÍ: Jmenovat náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a
komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro zakázky „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“ a
„Chodník v ul. Na Táboře a veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a veřejné osvětlení Sepský most“.
VYSVĚTLENÍ: Ing.
Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 8. 1 USNESENÍ č. RM 316- 13327/15,
(uložen úkol číslo 19644).
RM jmenuje pro veřejné zakázky „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul. Náchodská“ a „Chodník v ul. Na Táboře a
veřejné osvětlení v ulici Na Táboře a veřejné osvětlení Sepský most“ náhradníky do komise pro otevírání obálek s nabídkami
uchazečů: pí Renata Konvalinová, Ing. Petr Neumann, Ing. Petr Mach, Ing. Jiří Kunte a Mgr. Lucie Šímová a dále jmenuje
náhradníky do komise pro posouzení a hodnocení nabídek: pí Renata Konvalinová, pí Jarmila Valterová, p. Petr Hable, Ing.
Miloš Skalský, Ing. Petr Mach, Mgr. Lucie Šímová, p. Vladimír Rejchrt, Ing. Kateřina Novotná a p. Jiří Hladík.
RM 316 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 316:

17:30

Příští porada bude: RM 317, 16.3.2015, 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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