Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 358
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 358 (ve volebním období 52. zasedání) ze dne: 24.10.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 358 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka

16 Mgr. A. Vít Lukas
17 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:40
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
sportu)
Referentka (Odbor správy úřadu)
14:30 14:52 15:36
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:36
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:36
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:42
města)
referent (Odbor výstavby a regionálního
16:42
rozvoje)
architekt (Architekt)
16:42
člen (Komise bytová)
17:24

Hosté:
1
2
3
4

ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany
žadatel (viz bod 2/1)
zástupce žadatele (viz bod 2/1)

11 Mgr. Lucie Šímová
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová

14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. Adam Balcar

Mgr. Dagmar Rudolfová
Miloslav Vondřejc
Petr Smolař
Břetislav Gazdík

13:05
13:05
15:36
15:36

Odchod
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
15:31

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

16:10
20:18
16:40

Částečná
Částečná
Částečná

19:56

Částečná

17:20

Částečná

18:07
18:35

Částečná
Částečná

13:35
13:35
15:59
15:59

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 358 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

zapisovateka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 358
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 358 (ve volebním období 52. zasedání) ze dne: 24.10.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 358 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Mgr. Lucie Šímová
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová

14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. Adam Balcar

16 Mgr. A. Vít Lukas
17 Pavel Horvat
Hosté:
1
2
3
4

Mgr. Dagmar Rudolfová
Miloslav Vondřejc
Petr Smolař
Břetislav Gazdík

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:40
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:05
sportu)
Referentka (Odbor správy úřadu)
14:30 14:52 15:36
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:36
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:36
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:42
města)
referent (Odbor výstavby a regionálního
16:42
rozvoje)
architekt (Architekt)
16:42
člen (Komise bytová)
17:24
ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany
žadatel (viz bod 2/1)
zástupce žadatele (viz bod 2/1)

13:05
13:05
15:36
15:36

Odchod
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
20:18
15:31

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

16:10
20:18
16:40

Částečná
Částečná
Částečná

19:56

Částečná

17:20

Částečná

18:07
18:35

Částečná
Částečná

13:35
13:35
15:59
15:59

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 358 :
Ověřovatel zápisu
zapisovateka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 357) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 357 ze dne 10.10.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 358
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 330- 14011/15

Věc : Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
Dohoda

20 312 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

12.10.2016

OSU Odbor správy úřadu,
24.10.2016
Poslední kontrola:

19.10.2016 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
NAA-VN-46/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 na vytvoření 2 pracovních míst pracovník v oblasti ochrany a ostrahy a pověřuje ST podpisem dohody ve znění dle přílohy č. RM
330 - 7/10.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

28.2.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhají konečné úpravy situace hřbitova Všech Svatých,
na které s ORM a ARCH spolupracuje Mgr. Adam Balcar. Po dopracování budou podklady
předány ke zhotovení grafického návrhu a poté bude vše předáno do výroby. Dále na konci
měsíce října došlo k předání úkolu na jiného pracovníka. Agendu pí Jarmily Valterové převzala pí
Alena Čečetková.

Závěr: schválen nový termín: 28.2.2017 z důvodu: Příprava podkladů pro zadání grafického
zpracování..
RM 346- 14703/16

Věc : Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - další podněty

21 095 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

24.10.2016

OMM Odbor majetku města,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM, aby v případě realizace přeložení nadzemního elektrického vedení do země
(pod chodníky) v ulicích Na Strážnici, Nahořanská (část) a Bratří Čapků, byly v případné
součinnosti s investorem, realizovány i potřebné úpravy povrchu chodníků do kterých bude
zasahováno, a to tak, aby došlo ke zlepšení jejich stavu ve srovnání s jejich stavem před
provedenou akcí.
OMM vzalo na vědomí.

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

STIS
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Tisk: 31.10.2016

RM 350- 14937/16

Věc : Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - provedení nápravných opatření

21 387 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM na základě výsledků veřejnoprávní kontroly provedené ve dnech 20.04. - 04.05.2016
kontrolní skupinou vedenou městským interním auditorem v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, ukládá řediteli školy předkládat zřizovateli,
prostřednictvím OŠKS, čtvrtletní přehled nákladů v oblasti ICT. RM dále ukládá řediteli školy
vysoutěžit "externího" správce sítě. RM ukládá řediteli školy provést i veškerá další nápravná
opatření vyplývající ze Zprávy o kontrole a o jejich uskutečnění informovat zřizovatele
prostřednictvím OŠKS.
Externí správce sítě stéle nebyl vysoutěžen. Doporučuji vyřadit ze sledování, zařazeno jako
samostatný bod do RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14961/16

Věc : Koupě pozemku do vlastnictví města - veřejné prostranství u kláštera

21 443 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 353/3 o výměře 782 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 2062-262/2016 z pozemků p. p. č. 353/1 o celkové výměře 4032 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, a st. p. č. 278/2 o
výměře 42 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v
ulici Komenského a Klosova, vedených na listu vlastnictví č. 2791 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, od vlastníka Českomoravské provincie
Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, za
kupní cenu ve výši 120.000 Kč s tím, že náklady na geometrický plán a návrh na vklad do
katastru nemovitostí uhradí město a kupní cena bude uhrazena do 10 dnů po vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí bude uhrazena dle platného zákona
ke dni uzavření kupní smlouvy.
Bude předloženo do ZM 116.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14978/16

Věc : Usnesení Regenerační komise č. 6 a 7/2016 ze dne 27.06.2016

21 459 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM ve spolupráci s OVRR upravit Seznam hodnotných nemovitostí v Novém Městě
nad Metují a zúžit počet objektů architektonicky, urbanisticky a historicky významných na 60 ks
(vypustit dvorní objekty a kolny) a upravit návrh pravidel pro poskytování dotace městem tak, aby
se příspěvek města vztahoval jen na obnovu vnější části nemovitostí (obvodový plášť, střechy,
komíny, krov, střešní krytina, fasáda a výplně otvorů) a dále na statické zajištění.
Splněno, seznam bude předložen do RM 358 ke schválení.

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

STIS
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RM 351- 14985/16

Věc : Zápis č. 9 z jednání Komise pro vyváženou dopravu

21 464 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

Garant :

7.11.2016

ST

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

RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 22.06.2016 a
bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/24. RM ukládá OMM seznámit komisi
na jejím příštím zasedání se stanoviskem TS k navrhovaným úpravám stezky mezi ulicí
Havlíčkova a Elektrárenská tak, aby mohla sloužit cyklistům.
Došlo k posunu termínu jednání komise, nový termín je stanoven na 25.10.2016. Na tomto
zasedání komisi seznámíme se stanoviskem TS.

Závěr: schválen nový termín: 7.11.2016 z důvodu: Jednání komise proběhne dne 25.10.2016..
RM 352- 15022/16

Věc : Žádost pí L. Š. o doplnění laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí

21 503 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

Garant :

24.10.2016

ST

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

RM projednala žádost pí L. Š. a ukládá OMM jednat s vlastníkem pozemku o možnostech
umístění městských laviček a odpadkových košů na jeho pozemku. V případě nesouhlasu
vlastníka projednat se žadatelkou možnost umístění laviček na některý z blízkých městských
pozemků.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15028/16

Věc : Změna dopravního značení v ul. Kpt. Jaroše

21 507 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
17.10.2016 Plnění:

RM schvaluje navrženou změnu dopravního značení na křižovatce ulic Náchodská a Kpt. Jaroše.
Splněno, DZ osazeno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15086/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti u Luštince - výjezd na místo

21 549 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

24.10.2016

OMM Odbor majetku města,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

Garant :

ST

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

RM v souladu se stanovisky odborných útvarů MěÚ nesouhlasí s navrženým vybudováním
parkovacích míst podél krajské silnice na p. p. č. 642/13 v k. ú. Krčín, který je v soukromém
vlastnictví. RM ukládá OMM předložit návrhy dalších částí pozemků v majetku města, které jsou
v sousedství bytových domů v dané lokalitě, které by bylo možno vypůjčit a na kterých by bylo
možné vybudování jednotlivých parkovacích míst, a to vlastním nákladem jednotlivých zájemců vlastníků bytů.
Splněno, bylo předloženo a schváleno již v RM 357.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 354- 15098/16

Věc : Provádění oprav výtluků na místních komunikacích - výjezd na místo

21 559 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM ukládá vedoucímu TS zapracovat do plánu oprav místních komunikací takové způsoby
provádění oprav, které zajistí jejich maximální efektivitu a účinnost, a to i s možností zvyšování
stávajících kapacit i nákladů TS a se zapojením takových technologií, které toto zabezpečí, tzn. i
s případným zapojením externích firem. Tam, kde to je již nezbytné, tak opravy řešit návrhy
komplexních rekonstrukcí v rámci investičních akcí ve městě.
Splněno. Vedoucí TS bere na vědomí požadavky RM k provádění oprav komunikací. U
problematických oprav bude způsob realizace konzultován s vedením města.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 354- 15099/16

Věc : Realizace patníků či vysokého obrubníku v lokalitě u křižovatek Československé armády
x Vodárenská a Pod Vodojemem - námět občana - výjezd na místo

21 560 Vznik úkolu: 29.8.2016

Termín :

TS Technické služby,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM nesouhlasí s realizací umístění patníků či vysokého obrubníku v lokalitě u křižovatek
Československé armády x Vodárenská a Pod Vodojemem. RM ukládá TS provést zatravnění
okrajů dotčeného pozemku s tím, že zde bude natažena ochranná páska. RM ukládá TS zajistit
výsadbu živého plotu kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Splněno.

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

RM 355- 15126/16

Věc : Pronájem pozemku z majetku města v ul. Železova louka

21 583 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM schvaluje ve znění upravené přílohy č. RM 355 - 2/2: odpověď na vyjádření a žádost p. P. S.
o revokaci usnesení č. RM 352-15011/16 ke zveřejněnému záměru města pronajmout pozemek.
RM ukládá OMM v případě, že p. S. ani po projednání záležitosti za účasti ST nepřistoupí na
uzavření smlouvy o nájmu pozemku dle zveřejněného záměru města pronajmout, podat podnět
na OVRR k odstranění nepovolené stavby.
Po jednání ST s žadatelem je věc znovu předložena RM 358 k projednání s tím, že se jednání
RM účastní žadatel se svým zástupcem. Předpokládáme, že dle výsledku projednání bude
uložen nový úkol a proto navrhujeme úkol č. RM 355-15156/16 vyřadit.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
RM 355- 15131/16

Věc : Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren

21 587 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM doporučuje ZM uložit ST jednat o předložené nabídce od společnosti Fuertes development,
s. r. o., IČO: 26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář Palackého tř. 158,
612 00 Brno, ve věci odkoupení pozemků v areálu bývalých kasáren. RM ukládá OMM zpracovat
návrh na využití hlavní budovy vč. ekonomických souvislostí.
ZM další jednání zamítlo - návrh na řešení hlavní budovy kasáren bude předložen do RM 358
jako samostatný bod.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.10.2016

RM 355- 15150/16

Věc : Žádost o pronájem prostor pro podnikání

21 602 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Int: OSN/486

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor prodejny v objektu č. p. 44, ul. T. G.
Masaryka, Nové Město nad Metují a ukládá OMM připravit do RM 356 návrh záměru prodeje
předmětné jednotky, vč. zhodnocení dopadů případného prodeje na podání žádosti o dotaci na
zateplení domu č. p. 44-47 a spoluvlastnictví objektu (založení SVJ apod.)
Splněno. OMP zveřejnilo záměr prodeje - výsledek viz RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 355- 15166/16

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství

21 606 Vznik úkolu: 12.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, MP Městská policie, Nositel: Tyc
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM projednala návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství ve znění přílohy č. RM 355 - 7/6 a ukládá OSÚ dopracovat do
textu vyhlášky všechny autobusové zastávky na území města, železniční stanici a další ulice a
lokality navržené zastupitelem Bc. Slámou. Po doplnění a posouzení na MV ČR vyhlášku pak
znovu předložit do RM a ZM.
Splněno - předloženo do RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15175/16

Věc : Prodej nebytové jednotky z majetku města na T. G. Masaryka

21 636 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na jednotku č. 104 v budově č. p. 45 v ul. T. G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat jednotku č.
104 v budově č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují nejvyšší nabídce dle
upraveného návrhu v příloze č. RM 356 - 2/5.
Splněno viz bod v RM 358.

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

RM 356- 15178/16

Věc : Žádost SVJ Malecí 530-531 o pomoc při řešení hromosvodů ze dne 14.09.2016

21 638 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

TS Technické služby,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

7.11.2016

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí žádost Výboru SVJ Malecí 530-531 a ukládá TS poskytnout ze
skladových zásob TS, v případě žádosti SVJ, starší nepoškozené dlaždice na výměnu s tím, že
si tuto výměnu provede SVJ svépomocí.
Dlažbu jsme připraveni poskytnout, ale nikdo zatím nepožádal.

Závěr: schválen nový termín: 7.11.2016 z důvodu: Žádost nebyla předložena..
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Tisk: 31.10.2016

RM 356- 15181/16

Věc : Příkazní smlouva na přípravu a realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Zateplení bytového domu čp. 44-47 v ul. TGM

21 641 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM schvaluje Příkazní smlouvu na přípravu a realizaci zadávacího řízení v rámci projektu
„Zateplení bytového domu č.p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ s firmou
DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996 za celkovou
cenu 42 350 Kč včetně DPH ve znění přílohy č. RM 356 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15185/16

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení v ulici Kasárenská, Nové Město nad Metují

21 644 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení v ulici
Kasárenská, Nové Město nad Metují“ firmě, která se umístila na prvním místě, tj. firmě ERMO
spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 247.840,31 Kč vč.
DPH. RM schvaluje SOD na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol.
s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 356 - 3/9 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15186/16

Věc : VŘ - Stavební úpravy chodníku v ulici Družstevní - III. etapa, Nové Město nad Metují

21 645 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v
ulici Družstevní - III. etapa, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20,
503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 382.157,00 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503
01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 356 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem. RM
schvaluje RO - přesun 70 tis. Kč z položky org. 122 Program regenerace - příspěvky na obnovu
památek (§ 3322) na položku org. 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Družstevní (§ 1533).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.10.2016

RM 356- 15187/16

Věc : VŘ - PD - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují

21 646 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“ firmě, která se
umístila na prvním místě, tj. firmě ASSPRO projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., Plhovská
1100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 211.387,00 Kč vč. DPH. RM schvaluje SOD na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ASSPRO projekční a inženýrská kancelář,
s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 356 - 3/11 a pověřuje ST jejím
podpisem. RM schvaluje RO - přesun 35 tis. Kč z položky org. 122 Program regenerace příspěvky na obnovu památek (§ 3322) na položku org. 2219 Rekonstrukce kamenného mostu
ve Vrchovinách na lávku pro pěší - PD (§ 1724).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15188/16

Věc : Zápis č. 3/2016 z Regenerační komise ze dne 19.09.2016

21 647 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí Zápis č. 3/2016 z Regenerační komise ze dne 19.09.2016 ve znění přílohy
č. RM 356 - 3/12. RM ukládá OMM ve spolupráci s OF zpracovat pravidla financování a
poskytování příspěvků na objekty uvedené v Seznamu objektů historické či architektonické
hodnoty. RM ukládá OMM předložit RM a následně ZM k projednání a odsouhlasení přijatá
usnesení č. KREG 9/2016 a KREG 10/2016 společně s pravidly financování a poskytování
příspěvků z fondu, který bude muset být za tímto účelem vytvořen a v ZM schválen.
Splněno, bude předloženo do RM 358 a následně do ZM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15194/16

Věc : Žádost Spolku Krčín - Smlouva o výpůjčce

21 652 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

24.10.2016

Int: OSN/491

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

RM souhlasí s úpravou obecných ustanovení smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 22, ul. Bratří
Čapků, Nové Město nad Metují (tzv. "Stará škola") mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a Spolkem Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273. Konkrétně
se jedná o ustanovení týkající se určení limitu běžné údržby a drobných oprav a ustanovení
povinnosti provádění revizí vyhrazených technických zařízení (elektroinstalace, hromosvod,
komíny, hasící přístroje). RM souhlasí se zněním smlouvy ve znění přílohy č. RM 356 - 4/4.
Upravená smlouva odeslána zástupcům Spolku Krčín. Její projednání proběhne na zasedání
výboru Spolku Krčín, které proběhne 19.10.2016. K podpisu smlouvy dojde po tomto datu.

Splněno. Upravená smlouva odeslána zástupcům Spolku Krčín. Ze strany Spolku Krčín bude
znění smlouvy projednáno na zasedání spolku, které proběhne 19.10.2016. K podpisu smlouvy
dojde po tomto datu.
Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.10.2016

RM 356- 15198/16

Věc : Informace ST - termín konání Akademických týdnů v Novém Městě nad Metují

21 656 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM potvrzuje zájem města na pokračování Akademických týdnů v tradičním termínu na
Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. RM v tomto smyslu ukládá ST vstoupit podle potřeby
jako prostředník do jednání mezi nájemcem areálu Pavlátovy louky a organizátory Akademických
týdnů.
Proběhla dvě jednání v kanceláři starosty, bližší informace budou podány na zasedání RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15211/16

Věc : Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - podnět pro OV Krčín - vyjádření k novým
názvům ulic

21 663 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM postupuje OV Krčín k posouzení návrh na názvy dvou ulic v Krčíně, a to: 1/ ulice vedoucí od
ulice Nahořanské směrem až na letiště, pro kterou je dosud užíván rovněž název Nahořanská navržen je název ulice Letecká; 2/ ulice vedoucí od ulice Nahořanské - na druhou stranu od ulice
vedoucí na letiště, která v první části nemá vůbec název (město v jejím sousedství již delší čas
nabízí pozemky k zastavění RD) a dále pokračuje k objektům zemědělského družstva, kde u této
části se používá název Na Kopci - navržen je název ulice Zemědělská.
Splněno viz Zápis z 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 11.10.2016 od
19 hodin v knihovně "ZŠ Krčín" zaslaný dne 19.10.2016 a zařazený do programu jednání RM
358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15216/16

Věc : Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání v ul. Na Františku

21 728 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku část
pozemku p. p. č. 733/19 o výměře cca 70 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město
nad Metují, ve vlastnictví města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za účelem údržby zeleně a vybudování jednoho
parkovacího místa dle projektové dokumentace a na základě pravomocného stavebního
povolení s tím, že smlouva bude uzavřena do doby prodeje nemovitostí pozemků p. p. č. 733/19
a stp. č. 810 vč. stavby domu.
Splněno.

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

RM 357- 15219/16

Věc : Pronájem části pozemku k parkování vč. údržby zeleně a příjezdové komunikace ve
Spech

21 731 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat ani dát do výpůjčky část pozemku p. p. č.
562/1 o výměře cca 54 m2 v k. ú. Spy před č. p. 30. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Spy před č. p. 30 ve znění
přílohy č. RM 357 - 2/6.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.10.2016

RM 357- 15224/16

Věc : Podnět zastupitelky paní Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí - povrch hřiště
pod houpačkami

21 735 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

TS Technické služby,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

Garant :

24.10.2016

ST

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

RM projednala podnět zastupitelky paní Věry Řehákové k dětskému hřišti na Husově náměstí,
vznesený na zasedání ZM 115 dne 22.09.2016. RM ukládá TS provést nezbytné úpravy ploch u
herních prvků a pod nimi tak, aby při pádu nehrozily úrazy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15227/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na "Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul.
Nahořanská" a "Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul. Českých bratří"

21 738 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: CecetA
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v
ulici Nahořanská“, ve znění přílohy č. RM 357 - 3/6, a dále RM schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Českých bratří“, ve znění
přílohy č. RM 357 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem dodatků.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15229/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze dne 23.09.2016 na akci “Opěrná zídka s
rampou za č. p. 30, Nové Město nad Metují I. - etapa“

21 740 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

24.10.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 357 - 3/9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 206/2016 ze
dne 23.09.2016 na akci “Opěrná zídka s rampou za č. p. 30, Nové Město nad Metují I. - etapa“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka, se sídlem: Bohuslavice 251, 549 06
Bohuslavice, a pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

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

RM 357- 15232/16

Věc : Žádost pí Z. Z. st. o souhlas s povolením stání na pozemku p. p. č. 2288/1

21 742 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.10.2016 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí žádost paní Z. Z. st. a ukládá OMM získat závazné stanovisko
DI PČR ke zřízení požadovaného místa na dané části pozemku. RM dále ukládá OMM předložit
RM souhrn úkonů, které bude muset žadatelka ve vlastní režii zajistit, aby bylo místo zřízeno a
povoleno podle Pravidel, které město pro zřizování vyhrazených parkovacích míst má.
K uvedenému usnesení je předložen nový bod v RM 358. Souhrn úkonů žadatelky je předložen
též v RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 357- 15237/16

Věc : Zadání zakázky a smlouva o dílo na provedení chodníku ze zámkové dlažby v areálu
MSSS OÁZA

21 746 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Int: OSN/495

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: TichP
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého OSN, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník ze zámkové dlažby MSSS OAZA“ firmě
Čeremoš HK, s.r.o., Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO: 25987160, za nabídkovou cenu
95.953 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 207/2016 na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Čeremoš HK, s.r.o., Černožice 170, 503 04 Černožice, IČO:
25987160, ve znění přílohy č. RM 357 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15238/16

Věc : Výpověď z nájemní smlouvy prostor pro podnikání (dohoda o ukončení)

21 747 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Int: OSN/496

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď z nájmu prostor pro podnikání (provozovna baru) v objektu č. p.
142, ul. Nerudova, podanou nájemcem p. Petrem Bočkem, Nad Stadionem 1301, Nové Město
nad Metují, IČO: 88199053, a pověřuje ST podpisem Dohody o ukončení nájmu ve znění přílohy
č. RM 357 - 4/1.
Splněno. OSN bere na vědomí.

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

RM 357- 15239/16

Věc : Žádost o snížení nájemného

21 748 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Int: OSN/497

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.10.2016 Plnění:

RM nesouhlasí se žádostí o snížení nájemného prostor pro podnikání v objektu č. p. 44, ul. T. G.
Masaryka (prodejna drogerie), podanou nájemcem p. Radko Rovenským, V Aleji 838, Nové
Město nad Metují, IČO: 135765593, po dobu trvání výpovědní lhůty, tj. do dne 28.02.2016.
Splněno. Nájemce o rozhodnutí informován.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15242/16

Věc : Žádost o pomoc s financováním provozu zimního stadionu

21 750 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

24.10.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
24.10.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.10.2016 Plnění:

RM se seznámila se žádostí Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují o dotaci z
rozpočtu města na provoz zimního stadionu. RM ukládá KSPORT projednat žádost
Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují a vyjádření předložit prostřednictví OŠKS
na příští jednání RM.
Splněno, projednáno v KSPORT a zařazeno jako samostatný bod do RM 358.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 357- 15252/16

Věc : Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

21 752 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů s Komerční bankou
a.s., Praha, ve znění přílohy č. 357 - 6/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána a předána KB.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15254/16

Věc : Smlouva o společném postupu na nákup zemního plynu

21 754 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o společném postupu na nákup zemního plynu na období 01-07/2017 se
společností První novoměstská teplárenská, s.r.o. IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky
6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 357 - 7/2 a pověřuje ST podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 357- 15261/16

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu - Server 2016

21 755 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
24.10.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.10.2016 Plnění:

24.10.2016

Garant :

ST

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

RM schvaluje na základě doporučení komise jako nejvýhodnější nabídku firmy DLNK s.r.o., E.
Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou cenu 354.373 Kč
vč. DPH. Jako druhá nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ICT plus s.r.o., Piletická
486 - technologické centrum, 503 41 Hradec Králové, IČO: 01384163, za celkovou nabídkovou
cenu 380.908 Kč vč. DPH. V případě, že vítězný uchazeč nedodá předmět zakázky ve
stanoveném termínu, bude oslovena další firma v pořadí. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, ve
znění přílohy č. RM 357 - 7/9, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno - Smlouva byla podepsána dne 21.10.2016. Realizace bude zahájena ihned po podpisu
smlouvy.

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

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 358 - 24.10.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 358 - 24.10.2016

Majetkoprávní úkony

15:00

OMM

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

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/1 - Flash Příloha: RM 358 - 2/1 - Flash

Podle usnesení RM č. 355-15126/16 podalo OMM podnět na OVRR k odstranění nepovolené stavby p. P. S. (dále jen
žadatel) protože ten jednání za účasti ST neodmítl, ale zaslal městu dne 20.9.2016 předžalobní výzvu. K této výzvě
mu bylo zasláno sdělení dne 23.09.2016. Dne 03.10.2016 proběhlo jednání ST a žadatele za účasti PRAV a OMM.
Příslušné odbory se shodly na kompromisu odprodat jen část pozemku pod opěrnou zdí s terasou a ostatní dle
zákresu odstranit, viz příloha - varianta B). Návrh odborů projednal ST s žadatelem dne 17.10.2016 se závěrem, že
žadatel a jeho zástupce p. G., požádali o přizvání na zasedání RM, aby mohli celou záležitost projednat a vysvětlit
osobně. Přílohy č. RM 358 - 2/1: zápisy z RM 351, 352 a 355, předžalobní výzva z 20.9.16, sdělení k předžalobní
výzvě z 23.9.16, zápis z jednání 3.10.16, varianty A), B) a C) na oddělení pozemků, foto A), B) a C), zveřejněný
záměr, smlouva o nájmu, vyjádření odborů původní i aktualizovaná.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM zajistit znalecký posudek ve smyslu Zásad a připravit návrh zveřejnění záměru města prodat části
pozemků. 2/ Trvat na uzavření smlouvy o nájmu pozemků dle již zveřejněného záměru města. 3/ Nesouhlasit se
zveřejněním záměru města prodat pozemek a trvat na odstranění nepovolené stavby z pozemku města.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů aktualizovaná i původní- viz příloha. OV Krčín nedoporučuje prodej pozemku p. p. č. 236/42 o
výměře 69 m2 a části pozemku p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2 z majetku města pod opěrnou zdí (černou stavbou) v ul.
Železova louka žadateli, doporučuje vrátit pozemek do původního stavu, pokud to nebude možné, umožnit max.
pronájem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V 15:36 hodin - na základě vlastní žádosti byli do jednání RM přizváni p. P. S. a p. B. G. Podrobně radní informovali o
vývoji celé záležitosti týkající se úprav chaty, stavby plotu a zásahu do městského pozemku. Byly zopakovány
argumenty vysvětlující současný stav a důvod žádosti o odprodej potřebné části městského pozemku. Na základě
tohoto projednání se pak radní většinově přiklonili k přípravě vyvěšení záměru prodeje části pozemku.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 358- 15267/16,
(uložen úkol číslo 21761).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na pozemek p. p. č. 236/42 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují a poté připravit návrh zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. p. č. 236/2 o výměře cca 5 m2 a pozemek
p. p. č. 236/42 o výměře cca 69 m2 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují dle původní žádosti žadatele.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.2 Souhlas s umístěním plynovodní přípojky pro terasu u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/2 - Flash Příloha: RM 358 - 2/2 - Flash

Paní Z. V., za účelem vydání územního souhlasu OVRR, žádá město Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku
p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, (nad veřejným WC na T. G. Masaryka), o souhlas s umístěním
domovního plynovodu pro terasu u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka, dle předložené projektové dokumentace „DOMOVNÍ
PLYNOVOD - ROZŠÍŘENÍ, přístavba na p. p. č. 368/5“. Přílohy č. RM 358 - 2/2: situace z PD, snímek mapy, uzavřená
smlouva o výpůjčce části pozemku, vyjádření vlastníka.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním plynovodní přípojky v pozemku města.
Odůvodnění:
Žadatelka uzavřela dne 14.09.2015 s městem Nové Město nad Metují smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č.
368/5 na dobu určitou do dne 01.09.2035 z důvodu jeho bezplatného užívání za účelem vybudování kryté terasy u č.
p. 43 v ul. T. G. Masaryka. Ve smlouvě o výpůjčce je ujednáno, že vypůjčitel není oprávněn provádět stavební úpravy
nad rámec příslušného povolení ke stavbě kryté terasy. Stavba plynovodní přípojky je nad rámec příslušného
povolení a proto je třeba, aby vlastník pozemku vyjádřil s touto stavbou souhlas. Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15268/16
RM souhlasí s umístěním domovního plynovodu do pozemku p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují za podmínek
uvedených v příloze: Vyjádření vlastníka pozemku k rozšíření domovního plynovodu a k žádosti o vydání územního souhlasu.

STIS

RM 358 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

2.3 Prodej louky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/3 - Flash Příloha: RM 358 - 2/3 - Flash

Žadatelé p. E. N. a manželé R. a M. D. žádají o koupi pozemku p. p. č. 137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují. Pan E. N. žádá 35 m2 pozemku a manželé D. zbylou část
pozemku tedy 1828 m2. Na pozemek p. p. č. 137/1 je uzavřena smlouva o nájmu (pachtu) pozemku k zemědělské
činnosti Nahořanské a.s. a je užíván jako louka. Žadatelé neuvádějí účel koupě pozemku, ale je zřejmé, že si chtějí
rozšířit svoje pozemky. Příloha č. RM 358 - 2/3: snímek mapy, ortofoto, ortofoto - majitelé, žádost - D., žádost - E. N.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek.
Odůvodnění:
OVRR: Případné využití předmětného pozemku pro soukromou zahradu ještě není dle platného ÚP NMnM možné nachází se v ploše přírodní. Nový ÚP NMnM však tento pozemek zařazuje do plochy zeleně soukromé, kterou lze
využít jako soukromou zahradu včetně možnosti oplocení. Prodej je možný, ale pro naplnění smyslu nákupu pro
soukromé využití jako zahrada, je k úvaze, zda nepočkat až na nový ÚP, ale není to podmínkou. Je potřeba také
upozornit, že tato lokalita se nachází v záplavovém území, takže jakékoliv nové využití včetně stavebních objektů
bude podléhat posouzení z hlediska tohoto poměrně zásadního limitu, ale s tím prý byli žadatelé seznámeni. ARCH:
Připojuji se ke stanovisku OVRR. Navrhuji vyčkat s prodejem pozemku do změny územního plánu. OF: Souhlasím s
prodejem. Pozemek nenavazuje na další městské pozemky a je umístěn mezi pozemky jiných vlastníků. OMP:
Navrhujeme zvážit, zda si obdobné pozemky ponechat v majetku pro případné směny.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15269/16,
(uložen úkol číslo 21762).
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemku v místě a čase obvyklou pro účely jeho prodeje a připravit a
předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p. č. 137/1 o výměře 1863 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují.
RM 358 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Prodej části pozemku z majetku města pro umístění kanalizační přípojky v Březinkách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/4 - Flash Příloha: RM 358 - 2/4 - Flash

Manželé Ing. P. K. a Ing. J. K. požádali o odkoupení části o výměře 239,03 m2 z pozemku p. p. č. 658/1 o výměře
4458 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to s ohledem na výškové umístění kanalizační přípojky a na potřebné
ochranné pásmo proti poškození. K žádosti dále uvedli: "Jde nám o koupi pozemku za účelem vybudování
kanalizační přípojky, který by byl v našem vlastnictví čímž chceme předejít případným budoucím sousedským sporům,
ne o vybudování příjezdové komunikace. Důvodem ke koupi je, že plánované dno kanalizační šachty podle návrhu
firmy Fato je na jižním kraji našeho pozemku zhruba 50 cm nad stávajícím terénem, pro nás to znamená, že v případě
budování domu v severní části pozemku by bylo nutné (pokud bychom chtěli využít samospádovou kanalizaci dosypat
na pozemek cca 2m navážky nad stávající terén. Proto máme v plánu vybudovat kanalizaci na západní straně
pozemku. Pokud bude nutné, nebo vhodné radě náš záměr vysvětlit jsme připraveni se na jednání rady dostavit.
Pokud je mi známo, vybudování přípojky není v rozporu s žádnou schválenou studií." V přílohách č. RM 358 - 2/4:
žádost s přílohou 2, celkový situační výkres, katastrální situace, ortofoto, ortofoto se zákresem, snímek mapy se
zákresem, vyjádření odborů, územní plány, situace komunikace.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zveřejnit záměr města prodat část pozemku pro kanalizační přípojku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 358 - 2/4.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Vysvětlení podal ST a vedoucí OMP.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15270/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku o výměře 239,03 m2 z pozemku p. p. č. 658/1 o výměře
4458 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, protože takové dělení pozemku by bylo v rozporu se studií zeleně a schválenou
studií od firmy FATO. Připojení domu na kanalizaci je třeba situovat dle této schválené studie.
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2.5 Prodej kanalizace a vodovodu z majetku města ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/5 - Flash Příloha: RM 358 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Město je vlastníkem liniové stavby kanalizačního řadu profilu PVC DN 300 v délce 233 m a vodovodního řadu PE 90 v
délce 68 m a PVC 90 v délce 165 m vč. příslušenství vše v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují, v
pozemcích p. p. č. 633/1, č. 633/2 a č. 654/10 v k. ú. Vrchoviny a v obci Nové Město nad Metují. Záměr města prodat
byl zveřejněn dle usnesení č. RM 349-14816/16 v době ode dne 17.06.2016 do dne 15.07.2016. Přílohy č. RM 358 2/5: kupní smlouva + PN, zveřejněný záměr města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem souhlasí. Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., s kupní smlouvou souhlasí. Jedná se o
nemovitost, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a proto musí rozhodnout o prodeji po zveřejnění záměru
města ZM. Sjednaná kupní cena je stejná za jakou město v roce 2007 a 2008 kanalizační a vodovodní řad od
stavebníků RD ve Vrchovinách zakoupilo.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 358- 15271/16,
(uložen úkol číslo 21763).
RM doporučuje ZM schválit prodej liniové stavby kanalizačního řadu profilu PVC DN 300 v délce 233 m a vodovodního řadu
PE 90 v délce 68 m a PVC 90 v délce 165 m vč. příslušenství vše v k. ú. Vrchoviny v obci Nové Město nad Metují, uložených
v pozemcích p. p. č. 633/1, p. p. č. 633/2 a p. p. č. 654/10 v k. ú. Vrchoviny a v obci Nové Město nad Metují společnosti
Vodovody a kanalizace a. s. Náchod, IČO: 48172928, se sídlem v Náchodě, Kladská 1521, za celkovou sjednanou kupní
cenu 382.709 Kč dle kupní smlouvy v příloze.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Bezúplatný převod pozemků ve Vrchovinách pod komunikací a chodníkem
Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/6 - Flash Příloha: RM 358 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové, uzavřela dne 30.01.2012 dle usnesení č. RM 233-9823/12 s městem smlouvu o výpůjčce pozemků,
jejíž součástí bylo předběžné ujednání o bezúplatném převodu (darování) pozemků p. p. č. 875/3 (ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²) a p. č.
1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 41 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které
byly odděleny a znovu sloučeny z původních pozemků p. p. č. 875/3, p. p. č. 875/22, p. p. č. 938/1 a p. p. č. 1006 dle
geometrického plánu č. 563-482/2016 (ze dne 26.09.2016, není dosud zapsán v katastru nemovitostí), z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Jedná se o pozemky pod stavbami chodníků,
zkolaudovaných dne 07.10.2016, u silnice č. III/28520 a pod místní komunikací, viz příloha č. RM 358 - 2/6:
geometrický plán, smlouva o výpůjčce z 30.1.2012, majetek města a dar, ortofoto.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s přijetím daru.
Odůvodnění:
Text usnesení je dle požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 709 47 996, se
sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, který bude dárcem. Jedná se o majetkoprávní narovnání po
dokončení stavby a převzetí pozemku p. p. č. 875/3 v k. ú. Vrchoviny s komunikací. SS KHK dlouhodobě usiluje o její
převod městu, nevydává k ní žádná stanoviska či povolení ani ji neopravuje.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 358- 15272/16,
(uložen úkol číslo 21764).
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 875/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o
výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²) a p. p. č. 1006/2 (ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 41 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které byly odděleny a znovu sloučeny z
původních pozemků p. p. č. 875/3, p. p. č. 875/22, p. p. č. 938/1 a p. p. č. 1006 dle geometrického plánu č. 563-482/2016 (ze
dne 26.09.2016, není dosud zapsán v katastru nemovitostí), z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové
Město nad Metují. Jedná se o pozemky pod stavbami chodníků u silnice č. III/28520 a pod místní komunikací s tím, že ZM
zároveň schvaluje ve smlouvě toto ujednání: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí,
které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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2.7 Pronájem pozemku z majetku města k podnikání za č. p. 292 v ul. Havlíčkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/7 - Flash Příloha: RM 358 - 2/7 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2176/11 o celkové výměře 390 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v
majetku města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, za č. p. 292 v ul. Havlíčkova vedle cesty podél trati, je pronajata k podnikání za účelem prodeje pevných paliv
a stavebních materiálů. Jednatelka společnosti PALIVA STAVEBNÍ HMOTY PALIVA, s. r. o., IČO: 25292820, se
sídlem Havlíčkova 292, Nové Město nad Metují, vypověděla dvě uzavřené smlouvy o nájmu části pozemku z roku
2007 (350 m2) a z r. 2013 (40 m2) s tím, že nájem skončí dne 31.12.2016. Dne 09.09.2016 požádal p. Josef Jelen,
IČO: 63591031, se sídlem: K Javůrku 312, Nový Hrádek, o pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové
Město nad Metují o celkové výměře 700 m2 k podnikání a to za účelem skladování stavebních hmot. Příloha č. RM
358 - 2/7: snímek mapy, majetek města, foto a návrh záměru.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu. Rozhodnout o zveřejnění předloženého záměru města pronajmout a stanovit
minimální výši nájemného.
Odůvodnění:
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti byla nájemcem podána výpověď. Ve smlouvě o nájmu byla sjednána
tříměsíční výpovědní lhůta. K předchozím zveřejněným záměrům nebyla podána žádná nabídka. Pozemek, který je
oplocen a má samostatný vstup s bránou, se nachází v trase přeložky I/14. Odborné útvary souhlasí s pronájmem dle
žádosti a doporučují stanovit přiměřenou výpovědní lhůtu. OMP: Původně sjednané nájemné činilo 60 Kč//m2/rok, což
je minimální částka stanovená pro tuto lokalitu. Doporučujeme tuto částku požadovat jako cenu minimální. OMM: Dle
předběžného požadavku ze dne 14.10.2016 budou SŽDC a SUS část pozemku potřebovat pro zařízení staveniště při
rekonstrukci a rozšíření viaduktu v období srpen až prosinec 2018 a rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova v
období březen až srpen 2019. Protože uvedený termín nemusí být úplně definitivní, navrhujeme usnesení obecněji. S
nájemcem bude smluvně ujednáno odstranění jím skladovaných materiálů na dobu nezbytně nutnou s tím, že
pronajímatel (město) bude požadovat v době rekonstrukce nájemné pouze za skutečně užívanou část pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 358- 15273/16,
(uložen úkol číslo 21765).
RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 350
m2 ze dne 02.05.2007 a ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 40 m2
ze dne 01.07.2013, podanou dne 09.09.2016 nájemcem, firmou PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o., IČO:
25292820, se sídlem Havlíčkova 292, Nové Město nad Metují, zastoupeným jednatelkou pí Evou Svobodovou s tím, že
nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne 31.12.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část
pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 700 m2, druh pozemku ostatní plocha, dle předloženého
návrhu, tj. nejvyšší nabídce, za účelem skladování stavebních hmot, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, termín
zahájení dne 01.01.2017, minimální cena nájmu 60 Kč/m2/rok s podmínkou, že část pozemku nebude možné užívat v plném
rozsahu ke sjednanému účelu v období rekonstrukce viaduktu a komunikace v ul. Havlíčkova z důvodu umístění zařízení
staveniště.
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2.8 Pronájem části pozemku - zahrada - u hřbitova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/8 - Flash Příloha: RM 358 - 2/8 - Flash

K zahradě připlocenou část pozemku, označenou jako p. p. č. 24/1, o výměře 115 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, má ode dne 01.06.2007 v nájmu
nájemce pí A. K. Nájemce podal dne 02.09.2016 tříměsíční výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku s tím, že dům
převedl na nové vlastníky, manžele G. a M. Ch. Dle výpovědi nájem skončí dne 31.12.2016. Noví vlastníci domu dne
21.09.2016 podali žádost o pronájem části pozemku p. p. č. 24/1 o celkové výměře 126 m2 v k. ú. Krčín (oplocená
zahrada a plocha pod stavbou kůlny). V příloze č. RM 358 - 2/8: snímek mapy s LV, ortofoto, foto, polohopis, majetek
města.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o žádosti.
Odůvodnění:
Pozemek je zatravněn a částečně zaplocen (dřevěný plot s kamennou podezdívkou), dále se zde nachází nájemcem
vysázené dřeviny, keře a jehličnany (živý plot) a betonová plocha po odstraněném altánku. Na pozemek zasahuje i
dřevěná kůlna, kterou zde umístil nájemce a také oplocení směrem do ulice v sousedství chodníku není v celé délce
vedeno na hranici pozemku. Tento stav chtějí žadatelé zachovat, z tohoto důvodu žádá pí K. o možnost vrátit městu
pozemek ve stávajícím stavu, neboť má nový vlastník zájem o užívání zaploceného pozemku, včetně plochy pod
kůlnou. V archivu OVRR se nenalézá dokument o povolení či kolaudaci oplocení. Ve smlouvě o nájmu je ujednáno,
že pozemek bude ke dni ukončení nájmu vrácen městu vyklizený, zarovnaný, bez porostů a bez oplocení. Pozemek
se nachází v ochranném pásmu chráněné lípy a vedou z něho schody k řece (v minulosti též stezka ke mlýnu). OV
Krčín: bez vyjádření. ARCH a TS nový nájem nedoporučují a naopak navrhují, nyní při změně majitele, dát vše do
pořádku, neboť je pozemek ve stávajícím i novém ÚP v jiné funkční ploše, a s ukončením smlouvy předat pozemek
zpět městu ve stavu, který bude vlastník akceptovat (odstranit oplocení, jehličnany a nepovolenou stavbu kůlny). OŽP
upozorňuje na nutnost provést odstranění oplocení a příp. výstavbu nového plotu za splnění podmínek šetrného
postupu s ohledem na ochranné pásmo stromu. OVRR: pozemek je součástí plochy dopravní dle platného UP a
součástí plochy veřejné zeleně dle UP nového. Bylo by vhodné zvážit, zda to má takto zůstat a pokud ano, tak by zde,
v případě souhlasu, měl být pouze dočasný pronájem a podmínka uvést pozemek stavebně do souladu s UP. Dále
OVRR upozornil, že se v sousedství kůlny nachází stavba, o které nemají žádný záznam. ORM doporučuje odstranit
stavby a příp. nevhodnou zeleň dle doporučení TS, nově již nepronajímat a ponechat prostor jako veřejnou zeleň dle
nového UP. Také ORM a ARCH doporučují, aby stavební úřad prověřil legálnost umístěných staveb. OMP
doporučuje, aby si žadatelé požádali město pouze o prodej části pozemku města, který je za jejich plotem podél
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili usnesení ve znění: "...RM souhlasí s následným pronájmem části pozemku p. p. č. 24/1 o výměře
126 m2 žadatelům…".
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 358- 15274/16,
(uložen úkol číslo 21766).
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 115 m2 v k. ú. Krčín, podanou dne
02.09.2016 nájemcem pí A. K. s tím, že nájem končí dne 31.12.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout
část pozemku p. p. č. 24/1 o výměře 126 m2 v k. ú. Krčín.
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2.9 Pacht pozemků k zemědělskému užívání - Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/9 - Flash Příloha: RM 358 - 2/9 - Flash

Pozemky: p. p. č. 613/1 o výměře 2877 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 589/1 o výměře 7535 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 589/2 o výměře 1080 m2, druh pozemku trvalý travní porost, všechny pozemky
v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, užívá na základě smlouvy o nájmu ze dne 11.10.2010 k zemědělským
účelům p. Pavel Hejzlar, IČO: 11593164, sídlem: Šonov u Nového Města nad Metují 45. Pan Hejzlar požádal dále o
pacht částí pozemků p. p. č. 624/ 6 o výměře 825 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. p. č. 2068/3 o výměře 309
m2; a pozemku p. p. č. 621 o výměře 139 m2, druh pozemku trvalý travní porost; pozemku p. p. č. 569/2 o výměře 48
m2, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsané na LV 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Dále bylo s nájemcem sjednáno dohodou ukončení nájmu části p. p. č.
589/1 o výměře 2300 m2 a části p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2 z důvodu začlenění těchto částí pozemků do výpůjčky
pro projekt nákupní galerie. V přílohách č. RM 358 - 2/9: 2x snímek mapy, 2x foto, návrh záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města propachtovat pozemky k zemědělskému užívání.
Odůvodnění:
Jedná se o první změnu smlouvy s uvedeným nájemcem od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z
tohoto důvodu bude smlouva o nájmu nahrazena pachtovní smlouvou. Odborné útvary nemají k požadovanému
pachtu a změně připomínky. Stávající smlouva o nájmu bude ukončena dohodou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 358- 15275/16,
(uložen úkol číslo 21767).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání tyto pozemky: p. p. č. 569/2 o výměře 48 m2,
druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/1 o výměře 5235 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č.
589/2 o výměře 1043 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 613/1 o výměře 2877 m2, druh pozemku trvalý travní
porost; p. p. č. 621 o výměře 139 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 624/6 o výměře 825 m2, druh pozemku
trvalý travní porost; část p. p. č. 2068/3 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové
Město nad Metují, v majetku města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to dle přílohy: návrh
záměru města.
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2.10 Výpůjčka části pozemku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/10 - Flash Příloha: RM 358 - 2/10 - Flash

K zahradě připlocenou část pozemku, označenou jako p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, má od 01.01.2016 ve výpůjčce vypůjčitel, pí A.
K. Vypůjčitel podal dne 19.09.2016 tříměsíční výpověď ze smlouvy o výpůjčce části pozemku s tím, že dům převedl na
nové vlastníky, manžele D. a L. K. Výpůjčka vypůjčiteli skončí dne 31.12.2016. Noví vlastníci domu dne 19.09.2016
podali žádost o výpůjčku části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují ke stejnému
účelu. V přílohách č. RM 358 - 2/10: snímek mapy, foto, polohopis, návrh záměru.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o zveřejnění předloženého návrhu záměru města dát do výpůjčky část
pozemku.
Odůvodnění:
Pozemek je zaplocen a nachází se zde vypůjčitelem vysázené keře, vedou zde sítě. Z důvodu, že se jedná o tak
malou část pozemku a vybrané nájemné by bylo zanedbatelné, rozhodla RM v roce 2015 o výpůjčce (s prodejem
nesouhlasila, protože pozemek je vedený v ÚP jako veřejný prostor a jsou v něm uloženy sítě). Tento stav chtějí
žadatelé zachovat. Vzhledem k tomu, že plot (kovový se zděnou podezdívkou) nebyl zkolaudován, je ve stávající
smlouvě ujednáno odstranění oplocení při ukončení výpůjčky s možností dohodnout se jinak. Z tohoto důvodu žádá pí
K. o možnost vrátit městu pozemek ve stávajícím stavu, protože nový vlastník má zájem o užívání zaploceného
pozemku. Zároveň upozornila, že stále nebyl odstraněn odpad navezený vlastníky sousedního BD č. p. 882 na
městský pozemek k jejímu plotu po provedených terénních úpravách. Odborné útvary s výpůjčkou, za stejných
podmínek, souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 358- 15276/16,
(uložen úkol číslo 21768).
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
podanou dne 19.09.2016 vypůjčitelem, pí A. K. s tím, že výpůjčka končí dne 31.12.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr
města poskytnout jako výpůjčku za účelem zahrady část pozemku p. p. č. 696/53 o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města, dle podmínek uvedených v návrhu záměru města dát do výpůjčky, a
to ode dne 01.01.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou odstranění oplocení při ukončení
smlouvy, pokud nebude v době ukončení dohodnuto jinak.
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2.11 Prodej částí pozemků z majetku města ve Vrchovinách - náves
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/11 - Flash Příloha: RM 358 - 2/11 - Flash

K záměru města zveřejněnému dle usnesení č. RM 349-14817/16 ode dne 23.09.2016 do dne 11.10.2016 prodat
části pozemků p. p. č. 875/1 o výměře cca 15 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, za
cenu 100 Kč/m2, p. p. č. 875/4 o výměře cca 7 m², druh pozemku zahrada, za cenu 100 Kč/m2 a p. p. č. 875/9 o
výměře cca 60 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, za cenu 128 Kč/m2 stanovenou
znaleckým posudkem, vše v k. ú. Vrchoviny, v majetku města, zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, byla podána 1 nabídka, která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy č. RM 358 - 2/11: zápis
RM 349, znalecký posudek, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s prodejem částí pozemků.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze RM č. 349. Jedna obálka bude otevřena dle Zásad. Ceny za pozemky jsou
stanoveny dle Zásad, pod 40 m2 pozemku za 100 Kč dle ceníku a nad 40 m2 pozemku dle znaleckého posudku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP rozdělala na jednání RM doručenou obálku od p. H. - nabízí o 1 Kč za m2 více, než je stanoveno ve
znaleckém posudku. Záležitost půjde do ZM, až od žadatele budeme mít GP.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 358- 15277/16,
(uložen úkol číslo 21769).
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemků p. p. č. 875/1 o výměře cca 15 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 101 Kč/m2, p. p. č. 875/4 o výměře cca 7 m², druh
pozemku zahrada, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 101 Kč/m2 a p. p. č. 875/9 o výměře cca 60 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu 129 Kč/m2, vše v k. ú.
Vrchoviny, v majetku města, zapsaných na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví
zájemce, p. V. H., za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že zájemce uhradí náklady na znalecký posudek,
geometrický plán a náklady na vklad do katastru nemovitostí. Za účelem zjištění přesné výměry pozemků zájemce předloží
geometrický plán před projednáním záležitosti v ZM.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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2.12 Prodej nemovitosti z majetku města na T. G. Masaryka - nebytové jednotky č. 45/104
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/12 - Flash Příloha: RM 358 - 2/12 - Flash

Nemovitost nebytová jednotka č. 104, dnes prodejna drogérie, v přízemí budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém
Městě nad Metují vč. podílu o velikosti 35665/523116 ke společným částem budovy a k pozemku stp. č. 1524 v k. ú.
Nové Město nad Metují. Záměr města zveřejněn dle usnesení RM č. 356-15175/16 ode dne 27.9.2016 do dne
21.10.2016. V přílohách č. RM 358 - 2/12: zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Podle otevřených obálek na zasedání RM: 1) Doporučit ZM prodat nemovitost za nabídnutou cenu. 2) Nedoporučit ZM
schválit prodej nemovitosti za nabídnutou cenu a uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout. 3) Uložit OMM
zveřejnit záměr města pronajmout.
Odůvodnění:
Nabídky ke zveřejněnému záměru města bylo možné podávat do pátku 21.10.2016, tedy po ukončení přípravy
podkladů pro RM 358. Obálky s nabídkami a se znaleckým posudkem budou otevřeny na zasedání RM 358. Pro
případ, že by nebyla podána žádná nebo nízká nabídka jsme připravili 2) a 3) usnesení.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM pouze jednu jedinou obálku, která byla do VŘ doručena - jedná se o
nabídku od p. M. D. a pí R. D. s nabídkovou cenou ve výši 2.077.000 Kč. Na RM byly zároveň otevřena obálka s
dodaným znaleckým posudkem, který stanovil za tuto nemovitost cenu 3.585.000 Kč. Bylo tedy zjištěno, že nabídnutá
kupní cena je nižší, než cena v místě a čase obvyklá podle znaleckého posudku ze dne 14.10.2016. RM proto
nedoporučila ZM schválit prodej a uložila OMM znovu zveřejnit záměr města prodat nemovitost za stejných podmínek
s uvedením minimální kupní ceny ve výši 3.585.000 Kč.
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 358- 15278/16,
(uložen úkol číslo 21770).
RM nedoporučuje ZM schválit prodej nemovitosti nebytové jednotky č. 104 (45/104), prodejny drogérie, umístěné v přízemí
budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují včetně podílu o velikosti 35665/523116 na společných
částech budovy a pozemku st. p. č. 1524 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedenou KÚ pro KHK, KP Náchod
na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nabídnutou kupní cenu 2.000.077 Kč, zájemcům, manželům M. a
R. D., protože předložená nabídka nedosahuje ani 2/3 ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem. RM
dále ukládá OMM znovu zveřejnit záměr města prodat nemovitost nebytovou jednotku č. 104 (45/104), prodejnu drogérie,
umístěnou v přízemí budovy č. p. 45 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují, vč. podílu o velikosti 35665/523116 na
společných částech budovy a pozemku stp. č. 1524 v k. ú. Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v záměru ze dne
27.09.2016 s tím, že bude uvedena minimální kupní cena stanovená dle znaleckého posudku ze dne 14.10.2016.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Žádost pí D. D. ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 2/13 - Flash Příloha: RM 358 - 2/13 - Flash

Paní D. D. žádá RM o posouzení - pokácení 1 ks vrby naproti domu č. p. 830 v ul. Dukelská. Větve stromu poškodily
střechu na garážích a koruna stromu stíní bytům. Podrobnosti viz příloha č. RM 358 - 2/13.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP k požadavku odstranění 1 ks vrby: Vrba argentinská byla vysazena do úzkého prostoru
mezi komunikací a řadovými garážemi v ul. Dukelská bez ohledu na konečnou velikost jedinců daného taxonu, proto
nyní větve koruny přímo leží na střeše sousední garáže, kterou mohou za nepříznivých povětrnostních podmínek
poškodit. U stromu byla rovněž zjištěna nevhodná struktura větvení v koruně, která by mohla mít za následek
odlomení silných větví, a tak zapříčinit škody na majetku, nebo i zdraví osob. Z těchto důvodů doporučujeme RM
souhlasit s odstraněním požadovaného stromu. Za pokácený strom bude TS provedena náhradní výsadba keřovité
formy dřeviny.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 358- 15279/16,
(uložen úkol číslo 21771).
RM souhlasí s pokácením 1 ks vrby argentinské naproti domu č. p. 830 v ul. Dukelská na pozemku p. p. č. 722/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují.
RM 358 Souhlasí.
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Čl 3

16:05

Rozvoj

OMM

3.1 Návrh zastupitele Ing. Jana Němečka - ÚP aktuální informace pro ZM (viz ZM 115 - 7/3)
Identifikace:
Ing. Němeček požádal, aby Mgr. Balcar na každém řádném zasedání ZM krátce prezentoval aktuální stav příprav
nového ÚP, stejně, jako je tomu u realizovaných dotovaných projektů.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP.
Odůvodnění:
V současné době jsou vyhodnoceny všechny připomínky a námitky podané v rámci společného i veřejného jednání.
Dále je zpracován návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách. Pro precizaci těchto návrhů je však
potřeba provést samotnou úpravu návrhu územního plánu (standardně se tento krok činí až před samotným
opakovaným veřejným projednáním). Na jaře letošního roku byly tedy dány pokyny projektantovi (Doc. Ing. arch.
Kaplan) k úpravě návrhu ÚP. Pořizovatel obdržel upravenou dokumentaci v polovině září. Od té chvíle probíhá
kontrola dokumentace, ve které je stále řada nedostatků. V současné době je již zkontrolována kompletně grafická
část a větší část výrokové textové části.
Vysvětlení: Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Z podrobnějšího projednání:
V 16:42 hodin - příchod Mgr. Adam Balcar z OVRR - podal radním aktuální informace k novému ÚP. Diskuse se
týkala termínů a možností, jak ten proces maximálně zrychlit.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 358- 15280/16,
(uložen úkol číslo 21772).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Oznámení M. a J. K. o situaci podmáčeného sklepa v RD
Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/2 - Flash Příloha: RM 358 - 3/2 - Flash

Identifikace:

Oznámení M. a J. K. o situaci podmáčeného sklepa v RD - viz příloha č. RM 358 - 3/2.
K rozhodnutí:
Projednat + vzít na vědomí + písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM viz příloha RM 358 - 3/2.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V diskusi byl opět shrnut dosavadní postup, obsah a termíny realizace dalších plánovaných opatření, tj. další
navrtávky a snaha docílit rekonstrukce části komunikace ve vlastnictví ŘSD ČR. Radní žádali o co největší urychlení
plánovaných opatření.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15281/16,
(uložen úkol číslo 21773).
RM bere na vědomí oznámení M. a J. K. o situaci podmáčeného sklepa v RD. RM ukládá OMM pokračovat v odstraňování
příčin zatékání podmáčeného sklepa, tj. realizovat další navrtávky a dále jednat s ŘSD ČR o opravě silnice I/14 na Husově
náměstí.
RM 358 Ukládá.
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3.3 Studie systému zeleně - (územní studie systému veřejné zeleně a rozvoje zástavby v lokalitě bývalých
kasáren - krajské předměstí)
Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/3 - Flash Příloha: RM 358 - 3/3 - Flash

Identifikace:

V roce 2012 RM schválila zpracování urbanistické studie na areál Kasárna a část území Březinek. Tato akce byla
zadána firmě Ing. arch. Ivan Kaplan - AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 130 00 Praha 2. Ke konci roku 2012 byla
odevzdána Studie systému zeleně (územní studie systému veřejné zeleně a rozvoje zástavby v lokalitě bývalých
kasáren - krajské předměstí), dále jen "Studie". Tato Studie byla zastupitelům představena Doc. Ing. arch. Kaplanem
na samostatném semináři společně s návrhem nového ÚP. Vzhledem k tomu, že se současně projednával návrh
nového ÚP, tak nebyla tato Studie předložena ke schválení, neboť právě projednáváním nového ÚP vznikaly v této
Studii drobné odchylky. V současné době si myslíme, že by už ke změnám, které by se dotkly řešeného území,
nemělo dojít, a proto byla u pana Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana objednána konečná úprava a Studie je nyní
předkládána RM a následně ZM, aby ji vzaly na vědomí.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí Studii systému zeleně.
Odůvodnění:
Vyjádření OMP a PRAV: Studie Březinky byla schválena jako nedílná příloha kupní smlouvy se smlouvou o právu
předkupním na 21. zasedání ZM dne 3.3.2015 usnesením č. ZM 21 - 399/05, za podmínek uvedených ve smlouvě o
spolupráci ze dne 22.12.2004, viz výňatek z textu z kupní smlouvy (KS). Z hlediska stavebního zákona se nejedná o
závazný dokument. Z hlediska smluvního ujednání mezi stranami to je stále platný dokument, a bude platný, dokud
neuplyne doba k výstavbě ujednaná v KS a jejích dodatcích, tj. 31.12.2018.
Výňatek z textu KS:
Záměr města prodat nemovitosti, uvedené v bodě II této smlouvy byl zveřejněn od 29.12.2004 do 14.1.2005. Prodej
nemovitostí uvedených v bodě II této smlouvy za sjednanou cenu 60,-Kč za 1 m2, stanovenou znaleckým posudkem
č. 1311/52/04, znalce Ing. Jiřího Pokorného ze dne 16.11.2004, v k.ú. Nové Město nad Metují, tedy za celkovou kupní
cenu ve výši 1.364.400 Kč (slovy: jeden milion třista šedesát čtyři tisíc čtyři sta korun), v k.ú. Nové Město nad Metují,
schválilo zastupitelstvo města na 21. řádném veřejném zasedání dne 3.3.2005, usnesením č. ZM 21 - 399/05, za
podmínek uvedených ve smlouvě o spolupráci ze dne 22.12.2004.
IV.
Prodávající prodává shora vyjmenované nemovitosti kupujícímu pod podmínkou, že na nich kupující vybuduje stavby
v rozsahu, zpracovaném v Urbanistické studii - situace v zakázce č. 444 z ledna 2005, investora FATO-ZILVAR na
akci Březinky Nové Město nad Metují projektanta ing. Václava Zilvara, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a to:
bytové domy vysokopodlažní A1, A2, A3 o 27 bytových jednotkách,
bytové domy vysokopodlažní D1, D2, D3, D4 o 40 bytových jednotkách,
bytové domy nízkopodlažní C1, C2, C3 o 18 bytových jednotkách,
9 rodinných domů a 2 rodinné domy s provozovnami.
Vyjádření OVRR:OVRR doporučuje vzít předmětnou územní studii na vědomí. Následně OVRR jako pořizovatel v
souladu s ustanovením § 30 odst. 4 stavebního zákona schválí možnost jejího využití a podá návrh na vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti. Tato studie měla za hlavní úkol prověřit řešené území za účelem
rozčlenění do jednotlivých funkčních ploch v novém územním plánu. Dále je zde možnost, že na ni budou navazovat
další, podrobnější územní studie, řešící jednotlivá veřejná prostranství.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly dotazy a připomínky k další platnosti studie Březinky a k zachování existující velké asfaltové plochy.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15282/16,
(uložen úkol číslo 21774).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí ve znění přílohy č. RM 358 - bod 3/3 Studii systému zeleně (územní studie systému
veřejné zeleně a rozvoje zástavby v lokalitě bývalých kasáren - krajské předměstí), kterou zpracoval Doc. Ing. arch. Ivan
Kaplan - AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 130 00 Praha 2.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.4 Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště
u MŠ František, Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/4 - Flash Příloha: RM 358 - 3/4 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky
a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují". Během stavby došlo k nepředvídaným vícepracem, a
dále byly zadány i práce navíc, které investor na místě odsouhlasil, o všem byl informován i ST. Jedná se o vícepráce:
např. zazdění okénka pod podestou, nahození a oprava fasády této stěny, oprava fasády u vstupu do sklepního
prostoru (viz příloha 1a). Dále při odkrytí schodišťového ramene bylo zjištěno, že podle skutečného sklonu schodiště a
při zachování původní šířky podesty dojde k prodloužení schodišťového ramene o cca 22 cm, tím pádem se musela
rozšířit i střecha, aby zakryla celé schodišťové rameno (viz příloha č. 1b). Než bylo investorem odsouhlaseno rozšíření
jak schodiště, tak střechy, nemohl dodavatel objednávat ani dlažbu a ani vazníky a další komponenty. Vzhledem k
dodacím lhůtám subdodavatelů dochází k prodloužení termínu a dodavatel žádá a prodloužení termínu plnění o 3
týdny, tj. do dne 21.11.2016. Vícepráce činí celkem, po odečtení rezervy 5.000 Kč, 74.588,913 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u
MŠ František, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Na § 3111, org. 1672 Stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek u MŠ František není již dostatek
financí, je proto nutné rozpočtové opatření, přesun 75 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželkové se zdá finanční částka vysoká. Reagovala vedoucí ORM a vysvětlila, co je v částce zahrnuto. ST oproti rozpočtu to bylo o kolik Kč vysoutěženo? ORM - celková cena díla bez DPH = 595.695,97 Kč (tj. 795.381,04 Kč
vč. DPH). ST byl průběžně s uvedenými vícepracemi seznamován.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15283/16,
(uložen úkol číslo 21775).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD z 10.8.2016 na akci "Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ
František, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01
Náchod, ve znění přílohy RM 358 - 3/4. RM pověřuje ST jeho podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč
z § 2212, org. 1468 Projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého
Betléma", a 60 tis. Kč z § 3639, org. 1587 Městský mobiliář na § 3111, org. 1672 Stavební úpravy vstupu, plochy před
vstupem a nový přístřešek u MŠ František.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.11.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.5 Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování DUR pro stavbu “Komunikace v areálu kasáren v
Novém Městěnad Metují”
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/5 - Flash Příloha: RM 358 - 3/5 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí pro stavbu “Komunikace v areálu kasáren v Novém Městě nad Metují”. Zpracovatel má v této chvíli
projektovou dokumentaci zpracovanou, ale s ohledem na nesouhlas Vaku s napojením dešťových vod do kanalizace
a na základě podnětu pí P. se bude zpracovávat hydrogeologický posudek, který ověří možnosti pro návrh
vsakovacích objektů. Proto je navržen posun termínu. Zpracování posudku proběhne do konce listopadu. Poté bude
muset být případně upravena PD a budou probíhat další jednání s dotčenými subjekty. V dodatku je řešena i
vícepráce za zaměřování, kdy bylo zaměřeno dle požadavku města rozsáhlejší území než, které bylo popsáno v
původním zadání. Jedná se o navýšení o 6.000 Kč bez DPH, 7.260 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování DUR pro stavbu “Komunikace v areálu kasáren v
Novém Městě nad Metují”.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur na základě podnětů, které obdržel od občanky města, pí G. P., vznesl několik dotazů k hydrogeologickému
posudku, ke zpracované PD a k vazbě projektu na platný a případně pak nový ÚP. Vedoucí OMM a ORM odpověděli
na dotazy.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 358- 15284/16,
(uložen úkol číslo 21776).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k SOD ze dne 11.4.2016 na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu
“Komunikace v areálu kasáren v Novém Městě nad Metují” mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ARCHITEP HK
s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 358 - 3/5. RM pověřuje ST jeho podpisem.
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3.6 Hlavní budova v areálu kasáren
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/6 - Flash Příloha: RM 358 - 3/6 - Flash

Na základě usnesení č. RM 355-15131/16, kde RM ukládá OMM zpracovat návrh na využití hlavní budovy vč.
ekonomických souvislostí. OMM předkládá výtah dat a informací, ze kterých vycházel. Bylo vycházeno ze zápisů
pracovní skupiny Kasárna, Koncepce bytové politiky, Strategického plánu města, Cenové ukazatele ve stavebnictví
pro rok 2016, orientační cenové nabídky na demolici objektu, z dotačních titulů MMR, ze současného technického
stavu objektu atd. Viz přílohy č. RM 358 - 3/6.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším přístupu k budoucnosti objektu "kasárna".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Ing. Maur poděkoval za zpracovaný materiál, který pomůže při dalším rozhodování - shrnul klíčové finanční položky,
které podklady uvádí - doporučil s materiálem seznámit ZM.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 358- 15285/16,
(uložen úkol číslo 21777).
RM projednala návrh na využití hlavní budovy v areálu kasáren vč. ekonomických souvislostí a doporučuje ZM vzít na vědomí
zpracovaný materiál OMM ve znění přílohy č. RM 358 - 3/6.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.7 Zadání projekčních prací a zpracování žádostí o dotaci na investiční záměr - ZŠ Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/7 - Flash Příloha: RM 358 - 3/7 - Flash

ZM 115 schválilo 3 nové projektové záměry:
1) Rekonstrukce půdních prostor "ZŠ Krčín" - vytvoření odborné učebny a kabinetu pro praktickou výuku
přírodovědných předmětů, zajištění konektivity školy a podporu výuky a práce s digitálními technologiemi;
2) rekonstrukce půdních prostor "ZŠ Komenského" pro vytvoření odborných učeben pro praktickou výuku, zajištění
bezbariérového přístupu do školy (výtah) a podporu konektivity školy a práce s digitálními technologiemi;
3) venkovní přírodovědná učebna "ZŠ Malecí".
V RM 357 bylo schváleno přímé zadání projektových prací a zpracování Studií proveditelnosti a zpracování a podání
žádostí o dotaci na první dva projektové záměry. Nyní je předloženo ke schválení přímé zadání projektových prací na
venkovní přírodovědnou učebnu u "ZŠ Malecí" a zpracování Studie proveditelnosti a zpracování a podání žádostí o
dotaci. Důvodem přímého zadání je, že v krátkém časovém úseku je nutné připravit projektovou dokumentaci, studii
proveditelnosti, získat územní rozhodnutí a stavební povolení, zpracovat žádost o dotaci a včas ji podat. Ukončení
výzvy 08/2016 z IROP na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní školy je ke dni 14.02.2017. Z
důvodu časového presu ORM žádá o výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, a doporučuje zadat zpracování projektové dokumentace a zpracování Studie proveditelnosti
a žádost o dotaci přímým zadáním. Na zpracování PD byla oslovena firma green4plan s.r.o. která umí nabídnout
komplexní služby v oboru pozemního stavitelství a zahradní a krajinářské architektury, se ZŠ Malecí spolupracuje, zná
místní podmínky a již pro paní ředitelku dělali návrhy na úpravy zahrady. Na zpracování Studie proveditelnosti a
zpracování a podání žádostí o dotaci na "ZŠ Malecí" doporučuje ORM zadat firmě GRANTIS Consulting s.r.o.,
zastoupené: p. Jiřím Černým, DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec Králové, která bude připravovat to samé pro
projektové záměry ZŠ Komenského a ZŠ Krčín.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přímým zadáním a schválit SOD s projektantem na zpracování PD na "Venkovní přírodovědná učebna s
praktickou výukou včetně zajištění bezbariérového přístupu Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují".
Souhlasit s přímým zadáním a schválit příkazní smlouvy s projektovým manažerem na poradenské a konzultační
činnosti, přípravu žádosti o dotaci a zpracování studií proveditelnosti na akci: "Venkovní přírodovědná učebna s
praktickou výukou včetně zajištění bezbariérového přístupu Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují", pověřit
ST podpisem těchto smluv.
Odůvodnění:
ZM 115 schválilo 3 nové položky rozpočtu na jednotlivé investiční záměry všech tří ZŠ Nového Města nad Metují. Na
přípravné práce (zpracování PD, studie proveditelnosti, žádosti o dotaci) bylo v rozpočtu schváleno 350 tis. Kč na
každou ZŠ.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Otázka k bezbariérovému přístupu - ORM - jde o přední vchod.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 358- 15286/16,
(uložen úkol číslo 21778).
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace "Venkovní přírodovědná
učebna s praktickou výukou včetně zajištění bezbariérového přístupu Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191 za nabídkovou cenu 217.800 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy č. RM 358 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem této SOD.
RM souhlasí s přímým zadáním a schvaluje Příkazní smlouvu na poradenské a konzultační činnosti, přípravu žádosti o dotaci
a zpracování studie proveditelnosti na akci: „"Venkovní přírodovědná učebna s praktickou výukou včetně zajištění
bezbariérového přístupu Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GRANTIS Consulting s.r.o., zastoupená: p. Jiřím Černým, DiS, Bieblova 38/2,500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou
75.000 Kč (není plátce DPH), ve znění přílohy č. RM 358 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
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3.8 Parkovací automaty Husovo Náměstí ul., ul. Komenského - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/8 - Flash Příloha: RM 358 - 3/8 - Flash

RM 349-14837/16 dne 06.06.2016 schválila zadání veřejné zakázky na dodávku parkovací automatů firmě WSA
doprava a parkování firmě WSA s.r.o. V Současné době je dodávka předána s nedodělkem - chybí čtečky
bezkontaktních platebních karet, práce budou dodavateli uhrazeny po jejich dodání (slíbeno do konce října). V
průběhu realizace nebyly instalovány ochranné rámy, ve vyjádření Dopravního inspektorátu nebyly požadovány a
zároveň ve vyjádření památkové péče nebyla jejich montáž povolena. Tato skutečnost nebyla při vypsání výběrového
řízení známa a představuje méně práce o celkové výši 47.819 Kč vč. DPH. Ze zkušeností z provozu parkovacích
vyplynul oprávněný požadavek na dodávku dalších 2 náhradních mincovních schránek za cenu 13.503 Kč vč. DPH. V
případě zahrnutí výše uvedených více a méně prací do dodatku k SOD č. 191/2016, by se celková cena dodávky
snížila z částky 860.044 Kč vč. DPH na částku 825.728 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k SOD na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul.
Komenského“.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit Dodatek č. 1 k SOD, dodávka dalších 2 náhradních pokladních schránek vyplynula z
provozu na základě návrhu MP a OF.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních nad dosavadními zkušenostmi s provozem.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 358- 15287/16,
(uložen úkol číslo 21779).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci “Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul.
Komenského“ a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Opětovná žádost Ing. V. B. o prodloužení místní komunikace k č. p. 1420, 1421, 1422 a 1423
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/9 - Flash Příloha: RM 358 - 3/9 - Flash

Na město byla podána opětovná žádost Ing. V. B. jako zástupce obyvatel č. p. 1420, 1421, 1422 a 1423 v ul. Na
Vyhlídce, kteří žádají o prodloužení asfaltové komunikace k příjezdové bráně. Za nejvhodnější považují provedení z
pojízdné zámkové dlažby. Místní komunikace by pak musela být prodloužena o cca 16 m v šíři min. 7 m, tj. 112 m2 a
současně by musely být osazeny nové silniční obrubníky a zřízen sjezd pro majitele zahrádek, které se v dané lokalitě
nacházejí. Předpokládané náklady na realizaci jsou cca 300.000 Kč vč. DPH (cena za komunikaci ze zámkové
dlažby).
K rozhodnutí:
Projednat předloženou žádost, vzít na vědomí a uložit případně další úkoly - vč. obsahu odpovědi na žádost.
Odůvodnění:
Tato žádost již byla v minulosti podána a projednávána v RM 258 (rok 2013), jejíž usnesením bylo zařadit tuto akci do
zásobníku investic. V zásobníku investic je proto akce zařazena.
Vyjádření TS: Požadovaná úprava je investiční akcí a musela by být zařazena do seznamu investic. V případě
realizace by upřednostnily provedení z pojízdné zámkové dlažby než z asfaltu, jehož realizaci odhadují na cca
500.000 Kč vč. DPH (cena asfaltové komunikace).
Vyjádření OMP: Nemají námitky proti realizaci zpevněného povrchu na p. p. č. 861/1, která je ve vlastnictví města z
důvodů napojení na sousední pozemky p. p. č. 861/25 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Vyjádření ORM: V případě realizace doporučujeme prodloužení komunikace provést ze zámkové dlažby.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 358- 15288/16,
(uložen úkol číslo 21780).
RM projednala žádost Ing. V. B. o prodloužení komunikace k č. p. 1420, 1421, 1422 a 1423 a konstatuje, že žádost bude
předložena k dalšímu projednání na rozpočtovém semináři pro přípravu rozpočtu na rok 2017.
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3.10 Žádost pí Ježkové o umístění předzahrádky v ul. Komenského (před prodejnou CHEErS)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/10 - Flash Příloha: RM 358 - 3/10 - Flash

OMM obdrželo žádost pí Venduly Ježkové o umístění předzahrádky (mobiliáře) na chodníku v ul. Komenského před
prodejnu CHEErS v období ode dne 01.12.2016 do dne 31.12.2018, tj. po dobu 2 let. Předzahrádka se skládá ze 4
stolů, 12 židlí a v zimním období bude doplněna o plynový hořák (lampu). Mobiliář bude umístěn tak, jako tomu bylo v
minulých letech, kdy bylo o umístění předzahrádky každý rok opětovně žádáno. V místě předzahrádky zůstane
průchod v šířce 1,8 m, což je pro průchod chodců či průjezd techniky při zimní údržbě dostačující.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vydáním souhlasu vlastníka pozemku k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací z
důvodu umístění předzahrádky (mobiliáře) na chodníku v ul. Komenského před prodejnu CHEErS.
Odůvodnění:
Vyjádření ODSH: s umístěním předzahrádky včetně zmíněného příslušenství předběžně souhlasí. Povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace bude vydáno po vydání souhlasu vlastníka chodníku a vyjádření PČR.
Vyjádření OVRR: bez připomínek, pokud bude zábor veřejného prostranství stejný jako v předešlých žádostech.
Vyjádření OMM: nemáme námitek k vydání povolení. Nevíme o žádné stížnosti nebo problému z předešlých let
spojeným s umístěním předzahrádky. ARCH souhlasí s umístěním za předpokladu, že bude mobiliář umístěn v již
schváleném prostoru.
V předešlých letech bylo povolení vydáváno vždy jen na dané období od jara do podzimu a s žadatelkou nebyl žádný
problém. Správní orgány vydávají povolení na dva roky, proto by bylo vhodné vydat souhlas vlastníka pozemku na
stejně dlouhou dobu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 358- 15289/16,
(uložen úkol číslo 21781).
RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka pozemku k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací z důvodu
umístění předzahrádky (mobiliáře) na chodníku v ul. Komenského před prodejnu CHEErS v období ode dne 01.12.2016 do
dne 31.12.2018, pokud bude mobiliář umístěn tak, jako tomu bylo v předešlých letech.
RM 358 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Řešení dopravní situace v ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/11 - Flash Příloha: RM 358 - 3/11 - Flash

RM 356 projednávala opakovanou žádost občana o řešení dopravní situace v ul. Dobrušská, kde žadatel navrhoval
zvážit možnost instalace fotoradaru, příp. průměrového radaru. RM tyto instalace neschválila, ale z podrobnějšího
jednání vznikl na PVO úkol pro OMM, který zněl: „prověřit ve spolupráci s DI PČR možnosti instalace doplňkových
technických opatření v ul. Dobrušská, tj. osadit maketu kamery nad orientační měřič rychlosti a na vhodném místě
umístit figurínu policisty“. ORM danou situaci konzultovalo se zástupcem DI Náchod, který předběžně souhlasí s
instalací makety kamery nad stávající orientační měřič rychlosti. Možnost umístění figuríny policisty byla DI PČR
zamítnuta, figurína nemá dle názoru p. Kulta žádný vliv na řidiče, v daném úseku by překročení rychlosti měla
kontrolovat MP. Náklady na umístění makety kamery nad orientační měřič rychlosti by byly čerpány z org. 1501
dopravní značení (§ 2212) a činí cca 1.000 Kč. Další alternativou, která ale zatím nebyla projednána se zástupce DI
Náchod, je výměna stávajícího měřiče za inteligentní ukazatel rychlosti. Nejedná se pouze o ukazatel, ale o systém,
který je schopen při vhodném využití pomoci v oblasti obecné kriminality (viz příloha). Předpokládané náklady na
pořízení inteligentního ukazatele rychlosti jsou 150.000 Kč. ORM obdrželo informaci o možnosti získání dotace na
jeho pořízení, kterou v současnosti prověřuje.
K rozhodnutí:
1) Uložit OMM umístit maketu kamery nad orientační měřič rychlosti v ul. Dobrušská, nebo 2) uložit projednat výměnu
stávajícího orientačního měřiče rychlosti za inteligentní ukazatel rychlosti se zástupcem DI Náchod a zjistit
podrobnosti získání dotace, tyto informace předložit do RM.
Odůvodnění:
Na maketu kamery umístěnou nad orientační měřič rychlosti si občané rychle zvyknou. V případě získání dotace na
výměnu orientačního měřiče rychlosti za inteligentní ukazatel rychlosti by se mohlo docílit ukáznění řidičů díky jeho
možnostem.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi bylo rozhodnuto o umístění makety.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 358- 15290/16,
(uložen úkol číslo 21782).
RM ukládá OMM zajistit umístění makety kamery nad orientační měřič rychlosti v ul. Dobrušská.
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3.12 Dopravní zrcadla v ulici Pod Hradbami - dotaz občana v rubrice Dotazy a odpovědi
Identifikace:
V rubrice dotazy a odpovědi byl paní S. Š. vznesen dotaz, proč byla odstraněna zrcadla v ulici Pod Hradbami
(Hamplovka) a zda by bylo možné zachovat tato zrcadla i v zimním období.
Vyjádření ORM: Bezpečnostní zrcadla v ulici Pod Hradbami byla nainstalována přechodně po dobu akce opravy
Sepského mostu. Tato zrcadla jsou v majetku provádějící firmy MADOS MT s.r.o., která vyhověla požadavku města a
dopravců a bezplatně tato zrcadla zapůjčila a nainstalovala. Požadavek na umístění zrcadel tehdy vznikl na základě
zvýšeného průjezdu vozidel z důvodu uzavření Sepského mostu. V souvislosti s uvedením mostu do provozu došlo k
jejich odstranění. Trvalé umístění nových zrcadel musí projít schvalovacím řízením - k uvedenému musí být vydána
souhlasná stanoviska Policie ČR -Dopravní inspektorát Náchod, vlastníka komunikace, kterého zastupuje Správa
silnic Královéhradeckého kraje p.o. a vydáno Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které
vydává Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství. Proti
umístění bezpečnostních zrcadel nemáme námitek, umístění zrcadel je z hlediska bezpečnosti dopravy v daném
úseku vhodné. Odhad nákladů na dodávku zrcadel včetně nákladů na jejich instalaci činí 16-20 tis Kč. Náklady na
pořízení by byly hrazeny z org. 1501 Dopravní značení. Doporučujeme zařazení nákladů na dodávku a instalaci
zrcadel do rozpočtu na rok 2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit umístění 2 ks dopravních zrcadel v ulici Pod Hradbami. Ne/schválit zařazení nákladů na dodávku a
instalaci dopravních zrcadel do rozpočtu na rok 2017 do org. 1501 Dopravní značení.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 358- 15291/16,
(uložen úkol číslo 21783).
RM souhlasí s umístěním 2 ks dopravních zrcadel v ulici Pod Hradbami a ukládá ORM zajistit potřebné souhlasy a Stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. RM schvaluje zařazení nákladů na nákup a instalaci dopravních zrcadel
do rozpočtu na rok 2017.
RM 358 Ukládá.
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3.13 Podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie krajiny SO ORP Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ORM společně s OVRR předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie
krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“. Žádost bude předložena do výzvy č.
9 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROPu).
Žádosti jsou v této výzvě přijímány do dne 31.03.2017. K žádosti je nutné již mít na základě výběrového řízení
vybraného zpracovatele studie a doložit oboustranně podepsanou smlouvu o dílo. V současné době probíhá průzkum
trhu. Cena za zpracování studie se dle našich odhadů bude pohybovat v rozmezí 800 - 1 000 tis. Kč. Žadatelem o
dotaci bude ORP Nové Město nad Metují a projekt bude zpracován pro celé správní území ORP. Realizace projektu
bude probíhat v letech 2017 - 2019. Dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů, předfinancování projektu bude zajištěno
z financí určených pro výkon státní správy, nikoli z rozpočtu ORM, spoluúčast 10 % bude pokryta z kapitoly určené
pro výkon státní správy na úseku územního plánování. OVRR je pořizovatelem studie (zpracování zadání ÚS,
projednání s dotčenými subjekty, schválení možnosti jejího využití a podání návrhu na vložení dat o této studie do
evidence územně plánovací činnosti), ORM bude spolupracovat na administraci projektu ze strany dotace.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložené informace a doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR jakožto pořizovatele studie a subjektu, na základě jehož podnětu se bude studie zpracovávat:
Zatímco potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území včetně vymezování zastavitelných ploch jsou řešeny
obvyklými postupy podle stavebního zákona a jsou relativně dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky
aplikovány, ve volné krajině, tj.
v nezastavěném území, dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního plánování dostatečně využity. Cílem
pořízení územní studie krajiny (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční
víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního
plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který
orgán je k rozhodování příslušný. Pořízení územní studie krajiny je plně v souladu se závazky České republiky v rámci
Evropské úmluvy o krajině a zejména s cíli a úkoly územního plánování stanovenými stavebním zákonem.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 358- 15292/16,
(uložen úkol číslo 21784).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace a doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt
„Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do Integrovaného
regionálního operačního programu.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.14 Podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město
nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/14 - Flash Příloha: RM 358 - 3/14 - Flash

ORM společně s OVRR předkládá RM a následně ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Územní studie
veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“. Žádost bude předložena do
výzvy č. 9 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
(IROPu). Žádosti jsou v této výzvě přijímány do dne 31.03.2017. K žádosti je nutné již mít na základě výběrového
řízení vybrané zpracovatele studií a doložit oboustranně podepsané smlouvy o dílo. Žadatelem a příjemcem dotace
může být pouze obec s rozšířenou působností, tedy ORP Nové Město nad Metují. Avšak v rámci projektu mohou být
zpracovány studie veřejných prostranství i pro okolní obce v našem ORP. V rámci projektu předkládaného do IROPu
budou zpracovány územní studie lokalit vybraných v rámci Nového Města nad Metují a dále lokalit ve veřejném
prostranství ostatních obcí ORP. Předběžně již víme, že mají zájem o účast v projektu obce Provodov-Šonov a
Bohuslavice. Podrobněji bude účast v projektu a samotná administrace projektu se zapojením více obcí projednána
se starosty našeho ORP dne 25.10.2016 na Poradě starostů ORP Nové Město nad Metují. Samotná realizace
projektu se předpokládá v letech 2017 - 2019. Dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů. Předfinancování projektu,
včetně podílu okolních obcí, bude zajištěno z financí určených pro výkon státní správy ORP Nové Město nad Metují. S
tím, že by se s obcemi zapojenými do projektu smluvně zajistilo dofinancování jejich podílu na projektu ve formě expost, a to z důvodů vyhnutí se dvojímu financování z veřejných prostředků. Pořizovatelem studií je OVRR (zpracování
zadání územních studií pro obce, projednání s dotčenými subjekty, schválení možnosti jejích využití a podání návrhu
na vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti, spolupráce na zadávací dokumentaci k VŘ),
ORM bude zajišťovat administraci projektu ze strany dotace a poskytne součinnost při výběrových řízeních.
Ve spolupráci ORM, OVRR a vedení města byly vybrány lokality ve veřejném prostranství, které by bylo vhodné řešit v
rámci tohoto projektu na území města Nové Město nad Metují. Celkem je navrženo 13 lokalit (Oáza - prostory kolem
budovy MSSS Oáza vč. přilehlého lesoparku; Vrchoviny; náměstí 17. listopadu - vč. nedalekého hřiště; park u Husova
sboru - vč. návaznosti na ul. na Bořetíně a na hřbitov; ul. Klosova vč. uličky k Edenu; náměstí Republiky a okolí; ul.
Českých legií po "farskou zahradu" (vč. parkoviště) a prostor kolem smuteční síně; Spy - náves; průchod z ul. Boženy
Němcové přes hřiště + „trojúhelník“, vč. prostor před MŠ Rašínova; ul. 28. října (od ul. Školní po ul. Gen. Klapálka) +
přilehlé garáže (parkování); park Krčín (u sokolovny); Žižkovo náměstí - až po „reprezenťák“) určených k řešení a ke
zpracování územní studie daného prostoru. Na doporučení OVRR je zařazena lokalita Malecínské (prostor mezi
Penny a přeložku I/14). Lokality jsou přibližně zaneseny v mapovém podkladu, jež je přílohou bodu.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložené informace a doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci. Dále doporučit
ZM schválit seznam lokalit vybraných pro zpracování územních studií v rámci města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR jakožto pořizovatele územní studie a subjektu, na základě jehož podnětu se bude studie
zpracovávat: Důvodem předložení tohoto bodu je vyhlášený dotační titul, který je určen pro územní studie veřejných
prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Územní
studie obecně představují územně analytický podklad a ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako
podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (územní a regulační plány), jejich změně a pro rozhodování v
území; územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj
některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání
území nebo jejich vybraných částí. Územní studie veřejných prostranství je územně plánovací podklad, který je
možno, podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby, cele či částečně využít například pro následné zpracování
dokumentace pro územní řízení, případně (v případě studií obsahujících jednoduchá řešení) přímo pro zpracování
zadávací, resp. realizační dokumentace pro úpravu veřejných prostranství. Územní studie je základem pro úpravy
stávajících či návrh nových veřejných prostranství. Slouží pro určení charakteru i náplně jednotlivých veřejných
prostranství a může být využita i pro práci s celým systémem veřejných prostranství v sídle. V procesu jejího
pořizování se nabízí příležitost k zapojení veřejnosti do plánování města v problematice, ke které mají lidé nejblíže,
jelikož veřejná prostranství denně užívají. Veřejná prostranství slouží k užívání veřejností a plní většinou více
vzájemně souvisejících funkcí. Jedná se především o obsluhu území včetně obsluhy dopravní, nakupování a
vyřizování nezbytných záležitostí, docházku domů a do zaměstnání, ale rovněž o samotný pobyt na veřejných
prostranstvích, o rekreaci (například v parku) a v neposlední řadě též o společenská setkávání. Na veřejných
prostranstvích probíhá každodenní spolužití obyvatel. Umožňují navazování a udržování neformálních kontaktů, slouží
k pobývání lidí, odpočinek a hry dětí. Vytváření nebo úpravy veřejných prostranství jsou proto podporou pro realizaci
společenského života sídla. Veřejná prostranství jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter sídla. Jsou
základním prvkem prostorové struktury sídla. Utváření prostranství má zásadní vliv na kvalitu pobytu v něm i v
zástavbě, která ho obklopuje. Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným místem a
mohou být důvodem, proč jsou obyvatelé na svoji obec hrdí. Veřejná prostranství mají vliv i na mikroklima ve městě. V
závislosti na podílu vegetačních a zpevněných ploch i jejich materiálovém řešení mohou buď napomáhat či zhoršovat
provětrávání území, jejich řešení má přímý vliv na teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší i nakládání se srážkovými vodami v
dané oblasti. V neposlední řadě ovlivňuje kvalita veřejných prostranství ekonomickou výkonnost sídla. Nejvíce
obchodů, restaurací i kaváren najdeme obvykle na nejlépe upravených náměstích. Krásná veřejná prostranství
mohou být rovněž stimulujícím faktorem pro rozvoj cestovního ruchu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
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K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 358- 15293/16,
(uložen úkol číslo 21785).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace a doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt
„Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“ do Integrovaného
regionálního operačního programu. Dále RM doporučuje ZM schválit seznam lokalit veřejných prostranství v rámci města
Nové Město nad Metují, pro něž budou zpracovány územní studie.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Aktuální stav projektů k 19.10.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/15 - Flash Příloha: RM 358 - 3/15 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 358 - 3/15.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 358- 15294/16,
(uložen úkol číslo 21786).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 19.10.2016, ve znění přílohy č. RM 358 - 3/15.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Příkazní smlouva - administrace VŘ na zajištění TDI pro projekt „Stará ekologická zátěž Elton sanace znečištění, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/16 - Flash Příloha: RM 358 - 3/16 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení na zajištění technického dozoru
investora (supervize) pro projekt „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM
358 - 3/16. Smlouva se uzavírá se společností DABONA s.r.o. Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
64826996, za nabídkovou cenu 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč vč. DPH).
K rozhodnutí:
Schválit příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení na zajištění TDI pro projekt „Stará ekologická zátěž
Elton - sanace znečištění, I. etapa“.
Odůvodnění:
Administrace VŘ na TDI není uznatelným nákladem projektu, nebude hrazeno z dotace OPŽP, ale z individuální
dotace od KHK na tento projekt. S KHK vyjednána úhrada výdajů, které nejsou způsobilé pro OPŽP. Hrazeno z
položky rozpočtu §3739 - Stará ekologická zátěž - sanace znečištění I. etapa.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 358- 15295/16,
(uložen úkol číslo 21787).
RM schvaluje Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení na zajištění technického dozoru investora pro projekt
„Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“ s firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 64826996 za celkovou cenu 42.350 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 358 - 3/16. RM pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.17 Nová položka rozpočtu - Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská studie, energetický posudek
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/17 - Flash Příloha: RM 358 - 3/17 - Flash

Ministerstvo průmyslu o obchodu vypisuje každoročně výzvu pro podání žádostí do programu EFEKT zaměřeného na
podporu realizace opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí. Dotace směřují
konkrétně na úspory energie ve veřejném osvětlení (VO). Podmínkou je dosažení min. úspory energie 35 % průměrné
celkové spotřeby energie v MWh za poslední tři roky. Realizací opatření musí být dosažena normová hodnota
osvětlení pozemních komunikací. Termín podání žádostí bude do konce února 2017. ORM ve spolupráci s TS vybralo
následující komunikace pro rekonstrukci VO: ul. Nádražní, ul. Havlíčkova, ul. Na Strážnici a Nahořanská. Úspory a
dostatečné osvětlení komunikací bude dosaženo výměnou zdroje světla případně snížením výšky stožárů VO. Pro
zjištění zda je možné podmínky programu splnit a zároveň jako povinná příloha pro podání žádosti o dotaci je třeba
zadat zpracování studie rekonstrukce osvětlení a energetický posudek (audit) VO. Dle předběžné poptávky je cena
za zpracování studie a posudku 18.150 Kč. Oslovily jsme dvě firmy. Jedna poptávku nezaslala, z důvodů, že bude
problematické navrhnout takové opatření, aby byla dosažena požadovaná úspora a zároveň dodrženy požadavky na
osvětlenost. ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení novou položku rozpočtu na zpracování studie
rekonstrukce VO a energetického posudku (auditu)
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou položku rozpočtu 2016 Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici,
Nahořanská - studie, energetický posudek, schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Osvětlení výše uvedených ulic je nedostatečné a je často předmětem připomínek občanů, realizací opatření dojde
nejen k dosažení dostatečného osvětlení, ale i úspoře nákladů na provoz VO. Zároveň je zde šance na získání
dotační podpory ve výši až 70 % nákladů na realizaci. Max. výše dotace je 2 mil. Kč. Abychom byli na podání žádosti
připraveni, je nutné zadat studii a posudek již v letošním roce.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 358- 15296/16,
(uložen úkol číslo 21788).
RM doporučuje ZM schválit novou položku rozpočtu 2016 Úspory energie VO v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici,
Nahořanská - studie, energetický posudek, schválit rozpočtové opatření - přesun částky 25 tis. Kč z org. 1701, § 2219
Parkovací automaty.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Oplocení dětského hřiště v ul. Johnova - dotaz občana v rubrice Dotazy a odpovědi
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/18 - Flash Příloha: RM 358 - 3/18 - Flash

V rubrice dotazy a odpovědi na internetových stránkách města byl pí R. H. vznesen dotaz, zda by bylo možné oplotit
dětské hřiště na Františku v ul. Johnova. Paní H. uvádí, že v prostoru, kde si hrají děti, dochází ze strany
nezodpovědných občanů k venčení psů a dále že je prostor užíván mladými lidmi k popíjení alkoholu a kouření.
Vyjádření ORM: Na základě uvedeného dotazu byl na hřiště umístěn nový provozní řád, který vymezuje činnosti
povolené a činnosti zakázané v tomto prostoru. Doporučujeme doplnit oplocení mezi chodníkem a dětským hřištěm. Z
ostatních stran je hřiště chráněno oplocením soukromé zahrady, zahrady MŠ František a oplocením klecového hřiště.
Provedením oplocení se vymezí bezpečný prostor hřiště a zároveň budou děti chráněny proti samovolnému vyběhnutí
při hře do komunikace. Délka oplocení je cca 16,5 m. Odhad nákladů na dodávku a montáž oplocení, stejného jako je
u nového dětského hřiště na sídlišti Malecí činí cca 5-7 tis. Kč, jedná se o drátěné poplastované pletivo zapletené
výšky 100 cm + 1 vstupní branka. Vzhledem k tomu, že na umístění oplocení musí být vydán územní souhlas, tak
doporučujeme zařazení této částky do rozpočtu na rok 2017. Dle vyjádření vedoucího TS je možné montáž zajistit
vlastními silami v rámci jejich činnosti.
K rozhodnutí:
Ne/schválit umístění oplocení na dětském hřišti v ul. Johnova v části podél přilehlého chodníku.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 358- 15297/16,
(uložen úkol číslo 21789).
RM schvaluje umístění oplocení na dětském hřišti v ul. Johnova v délce cca 16,5 m v části podél přilehlého chodníku a
ukládá TS zařazení částky 7 tis. Kč do rozpočtu na rok 2017. RM ukládá TS ve spolupráci s ORM provedení oplocení do dne
30.04.2017.
RM 358 Ukládá.
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3.19 SOD na hydrogeologický posudek
Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/19 - Flash Příloha: RM 358 - 3/19 - Flash

Identifikace:

RM usnesením č. RM 355-15133/16 souhlasila se zpracováním hydrogeologického posudku na území dotčeném
stavbou komunikace v areálu bývalých kasáren. Nejnižší nabídku podala Hydrogeologická společnost, s.r.o. se
sídlem: U národní galerie 478, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, za celkovou cenu 29.766 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit SOD na „Hydrogeologický posudek odvodnění komunikací v areálu bývalých kasáren“ a pověřit starostu jejím
podpisem.
Odůvodnění:
RM souhlasila se zpracováním hydrogeologického posudku, firma Hydrogeologická společnost, s.r.o. podala nejnižší
nabídku.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 358- 15298/16,
(uložen úkol číslo 21790).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na „Hydrogeologický posudek odvodnění komunikací v areálu bývalých kasáren“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Hydrogeologická společnost, s.r.o., se sídlem: U národní galerie 478, 156 00 Praha 5 Zbraslav, za nabídkovou cenu 29.766 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 358 - 3/19, a pověřuje ST jejím podpisem. RM
schvaluje rozpočtové opatření - přesun 15 tis. Kč z org. 1708 Autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího) (§
2221) na org. 1696 Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (§ 2212).
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Zadávací dokumentace - Terminál Rychta
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/20 - Flash Příloha: RM 358 - 3/20 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení zadávací dokumentaci na terminál Rychta ve znění přílohy č. RM 358 - 3/20.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování architektonické - urbanistické studie Terminálu Rychta a
parkování v ul. Nerudova, která bude vycházet a bude v souladu s Regulačním plánem Rychta, Nové Město nad
Metují, který řeší území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka. Tato architektonicko urbanistická studie Terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova bude sloužit pro výběr zpracovatele dalších stupňů
projektové dokumentace.
K rozhodnutí:
Schválit zadávací dokumentaci na " Terminál Rychta".
Odůvodnění:
Je předpoklad, že v roce 2017 by byla podána žádost o dotaci do IROPu, specifický cíl 1.2 „Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy“, podaktivita „Terminály“. V současné době není výzva vyhlášena a nejsou známy
podmínky ani termíny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:25 hodin se přešlo k jednání bodu 3/20 za přítomnosti ARCH. Dlouho trvající debata, ve které diskutovali: Ing.
Maur, Ing. Prouza, ST a další radní. Debata se týkala mj. počtu odjezdových stání, prostoru pro odkládání jízdních kol,
zastřešeného objektu jako součást terminálu, podmínky a odměny v chystané architektonické soutěži. Proběhla dvě
dílčí hlasování o podmínkách soutěže - tj. výše odměn (50 tis. Kč za 1. místo atd.) a otázky výše povinného pojištění
(10 mil. Kč) u přihlášených autorů. V tomto smyslu byla upravena příloha - tj. zadávací dokumentace. Rovněž byly
diskutovány podmínky pro získání dotace na realizaci akce.
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 358- 15299/16
RM schvaluje zadávací dokumentaci na terminál Rychta ve znění upravené přílohy č. RM 358 - 3/20.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.21 Zadávací dokumentace - Stará ekologická zátěž Elton
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/21 - Flash Příloha: RM 358 - 3/21 - Flash

ORM předkládá RM ke schválení výzvu k podávání nabídek včetně zadávací dokumentace výběrového řízení na
dodavatele sanačních prací v rámci projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“.
Předpokládaná hodnota zakázky je 7.860.000 Kč bez DPH (9.510.600 vč. DPH). Její realizace bude probíhat v letech
2017-2023. Zadávací dokumentaci vč. příloh zpracovala na základě příkazní smlouvy firma Centrum evropského
projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Ne/schválit předkládanou zadávací dokumentaci na dodavatele sanačních prací.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 358- 15300/16
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“, kterou zpracovala
společnost CEP a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové ve znění přílohy č. RM 358 - 3/21.

STIS

RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.22 Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu
objektů historické či architektonické hodnoty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/22 - Flash Příloha: RM 358 - 3/22 - Flash

Regenerační komise dne 19.09.2016 (zápis č. 3/2016) navrhla, aby pro objekty, které mají pro město historický a
architektonický význam (navrhovaný Seznam objektů historického a architektonického významu - usnesení KREG
9/2016 Regenerační komise doporučuje RM schválení navrhovaného seznamu 60 objektů s drobnými úpravami) a
které svým charakterem nenaplňují podmínky Ministerstva kultury ČR pro poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (nejsou kulturní památkou a zároveň nejsou
součástí městské památkové rezervace či městské památkové zóny) byla umožněna finanční pomoc ze strany města
(KREG 10/2016 Regenerační komise doporučuje RM zařadit do rozpočtu na rok 2017 vytvoření fondu na obnovu
nemovitostí z tohoto seznamu ve výši 300.000 Kč, tato částka přibližně odpovídá polovině příspěvků z
předcházejících let na obnovu obdobného počtu nemovitostí. Regenerační komise doporučuje RM schválení výše
příspěvků 20 % z celkových nákladů na obnovu). Na základě toho byly vytvořeny Zásady pro financování a
poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty.
O dotaci z rozpočtu města může žádat pouze vlastník objektu z výše uvedeného seznamu. Navrhovaná roční
alokovaná částka 300 tis. Kč, maximální výše dotace jednomu žadateli 100 tis. Kč, přičemž maximální procentuální
podíl dotace na uznatelných výdajích 15 % (návrh ze strany OF - stejná výše jako výše příspěvku města v Programu
regenerace). Administraci bude zajišťovat ORM. Předpoklad vyhlášení pravidel pro žadatele po jejich schválení v ZM,
předpoklad ukončení příjmu žádostí 30.01.2017. Současně byla vytvořena vzorová Veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty _ nad 50 tis. Kč. Tato smlouva je
navrhována jako vzorová a bude po schválení výše dotace (nad 50.000 Kč) pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Seznam objektů historické či architektonické hodnoty, doporučit ZM schválit Zásady pro
financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či
architektonické hodnoty, doporučit ZM schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy č. /…o poskytnutí dotace na Obnovu
objektů historické či architektonické hodnoty _ nad 50 tis. Kč, doporučit ZM schválit, každoroční zařazování do
rozpočtu města částky 300 tis. Kč na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty, doporučit ZM schválit
Grantovou komisi.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Prouza vznesl dílčí připomínku k údajům v seznamu - ul. Lesní č. p. 1029 je chybně, jde o ul. Klopotovskou.
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 358- 15301/16,
(uložen úkol číslo 21791).
RM doporučuje ZM schválit Seznam objektů historické či architektonické hodnoty ve znění upravené přílohy č. RM 358 - 3/22.
RM doporučuje ZM schválit Zásady pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na
obnovu objektů historické či architektonické hodnoty včetně podpůrných formulářů (Žádost o poskytnutí dotace, návrh
Čestného prohlášení žadatele, Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace) ve znění přílohy č. RM 358 - 3/22.
RM dále doporučuje ZM schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy č. /…o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či
architektonické hodnoty _ nad 50 tis. Kč ve znění přílohy č. RM 358 - 3/22.
RM doporučuje ZM schválit, aby byla každoročně do rozpočtu města zařazována částka 300 tis. Kč na obnovu objektů
historické či architektonické hodnoty.
RM doporučuje ZM schválit Grantovou komisi ve složení: Ing. Libor Hovorka, Ing. Jiří Kunte, Alena Čečetková.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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3.23 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické
hodnoty _ do 50 tis. Kč
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/23 - Flash Příloha: RM 358 - 3/23 - Flash

V návaznosti na vytvoření Zásad pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na
obnovu objektů historické či architektonické hodnoty předkládáme ke schválení vzorovou veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty _ do 50 tis. Kč. Tato smlouva je
navrhována jako vzorová a bude po schválení výše dotace pro jednotlivé žadatele s nimi uzavírána. Jedná se o
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro částky do výše 50.000 Kč.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 358- 15302/16
RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Obnovu objektů historické či architektonické hodnoty _
do 50 tis. Kč ve znění přílohy č. RM 358 - 3/23.

STIS

RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.24 Žádost pí Z. Z. st. o zřízení vyhrazeného stání
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/24 - Flash Příloha: RM 358 - 3/24 - Flash

V minulé RM byla projednána a vzata na vědomí žádost pí Z. Z. st. RM uložila OMM získat závazné stanovisko DI
PČR ke zřízení požadovaného místa na dané části pozemku a současně předložit souhrn úkonů, které bude muset
žadatelka ve vlastní režii zajistit. V tomto krátkém časovém úseku není možné získat závazné stanovisko zástupce DI
Náchod, v tomto období čerpá nařízené rehabilitace. Dle pravidel pro zřizování vypracovat návrh na využití hlavní
budovy vč. ekonomických souvislostí je navíc získání závazného stanoviska DI PČR záležitostí žadatele. Prozatím se
ORM podařilo daný záměr projednat a získat předběžný souhlas, za podmínky, že bude vše v souladu s platnou
legislativou a současně bude vydán souhlas majitele pozemku (města). Vyhrazené stání je třeba dle legislativy
vyznačit vodorovným i svislým dopravním značením (viz příloha - vyjádření ODSH), což vzhledem k současnému
stavu komunikace nebude možné provést. V současnosti je zde schváleno dopravního značení č. B29 „Zákaz stání“,
které zamezí parkování všem automobilům, ale zároveň umožní volný prostor před objektem, kdy bude umožněno
zastavení pro nezbytně nutnou dobu (např. naložení/vyložení pí Z. Z. st.). Toto DZ máme povoleno a měla by
proběhnout jeho instalace.
Pro obdržení souhlasu se zpracovat návrh na využití hlavní budovy vč. Ekonomických souvislostí by žadatelka musela
ve vlastní režii zajistit následující záležitosti: získat souhlas vlastníka pozemku (města), potažmo RM, doložit písemný
souhlas PČR DI Náchod, zažádat ODSH o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace a silničního
pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného parkování, na vlastní náklady zřídit vyhrazené stání včetně
dopravního značení (nutno provést rekonstrukci povrchu komunikace, aby mohlo být provedeno vodorovné dopravní
značení). Dále platí, že v případě potřeby údržby či případného odstranění, jdou náklady za žadatelem (vlastníkem
vyhrazeného stání).
Dne 20.10.2016 byl na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují doručen dopis paní Z. Z. st. Ve věci návrhu smírného
řešení ve věci parkování na pozemku p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - podrobnosti viz příloha č. RM
358 - 2/24. Z důvodu doručení dopisu po uzavření podkladů do RM 358 bude tato záležitost řešena přímo na jednání
RM 358, tj. dne 24.10.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na základě žádosti pí Z. Z. st. na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ne/požadovat, aby žadatelka předložila písemný souhlas všech obyvatel, kteří příjezdovou
komunikaci využívají.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Za vhodné bychom doporučovali požadovat získání písemného souhlasu všech obyvatel, kteří
příjezdovou komunikaci využívají ještě před tím, než bude udělen písemný souhlas vlastníka pozemku. Z hlediska
legislativy je pravděpodobně možné vyhrazené stání zřídit (v legislativě nenalezen konkrétní případ – jedná se o
předpoklad), zabere však celou šíři komunikace a vzhledem k tomu, že se v daném místě nachází vchodové dveře do
objektu a zhoršilo by to celkový přístup k objektu, zřízení nedoporučujeme. Dále musíme poukázat na fakt, že je na
tomto pozemku p. p. č. 2288/1 plánována realizace nové kanalizační přípojky, jejíž realizace by znemožnila přístup k
vyhrazenému stání. Vzhledem k výše uvedenému OMM zřízení vyhrazeného stání v těchto místech nedoporučuje.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil radní na další dopis, kterým bylo doplněno podání paní Z. st. I přes obsah dopisu tedy pokračuje
vyřizování žádosti o vyhrazené parkovací stání na pozemku města. Radní byli z ORM informováni, co musí žadatel o
vyhrazené stání (pro ZTP) splnit. Mj. v současné době není vyjádření DI PČR. ST navrhl odložit bod na jednání RM
360 z důvodu chybějícího vyjádření DI PČR. Radní se shodli, že ale není třeba otálet s umístěním schválené DZ na
tuto komunikaci.
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 358- 15303/16,
(uložen úkol číslo 21792).
RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa na
pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí
Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá projednání této záležitosti do RM 360.

STIS

RM 358 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Stránka 41 z 68

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

3.25 Žádost p. P. J. - reklamace samosprávy 428 (protažení osvětlení v ul. Školní) - (Přesun z RM 357 - 3/8)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 3/25 - Flash Příloha: RM 358 - 3/25 - Flash

Přesun z RM 357. V srpnu loňského roku obdržel ST žádost občanů Nového Města nad Metují - p. P. J. a p. P. V. o
prodloužení pouličního osvětlení v ulici Školní z důvodu opakovaných krádeží v zaparkovaných automobilech, které v
této lokalitě parkují z důvodu nedostatku parkovacích míst v ulici Nad Stadionem. RM vzala žádost na vědomí,
souhlasila s prodloužením VO a uložila OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 PD a realizaci.
V letošním roce bylo fy ELEKTROPROJEKT Vladimír Václavík naprojektováno protažení VO o jednu lampu, jelikož
pozemky dále nejsou ve vlastnictví města (vlastní Královéhradecký kraj). Celková realizace VO vyšla na cca 50 tis.
Kč, z toho PD stála 8,5 tis. Kč.
ST obdržel reklamaci od téže skupiny občanů, neboť přidání jedné lampy VO nepovažují za dostačující a žádají o
nápravu. Před SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, Školní 1377, se nachází VO, které slouží pro osvětlení
vchodu do objektu, o něm však rozhoduje vlastník.
Z projednání na RM 357: Po dlouhé debatě, kdy se radní neshodli, zda ještě protáhnout osvětlení dál, dle požadavku
p. J. a spol., kdy bylo mj. uváděno několik příkladů, kde osvětlení není a bylo by ho třeba více, se radní shodli v tom,
že své rozhodnutí odloží na příští zasedání RM a seznámí se situací na místě ve večerních hodinách.
Proto je bod nyní zařazen k projednání v RM 358.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s prodloužením veřejného osvětlení v ulici Školní. Ne/zahrnout do návrhu rozpočtu na
rok 2017 PD, poplatky pro uložení sítí a vlastní realizaci.
Odůvodnění:
Stanovisko TS a ORM: Vzhledem k tomu, že dále nejsou pozemky ve vlastnictví města, se TS k žádosti vyjádřily tak,
že celou záležitost považují za řešenou ze strany města dostatečně. Mj. je na území města několik míst, která by
potřebovala doplnit VO podstatně více než zde. Pro zřízení dalšího VO (nejvhodnější by bylo umístit ještě 2 lampy), by
muselo OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 další PD, poplatky pro uložení sítě (správní poplatky, věcná
břemena, …) a realizaci potřebného prodloužení VO v ul. Školní na pozemcích Královéhradeckého kraje, se kterým
by muselo vyjednat všechny náležitosti potřebné k jeho výstavbě. Jedná se tedy o dlouhodobější proces, který by
vyšel na cca 100 - 130 tis. Kč. ORM upozorňuje na matoucí pojem "samospráva čp. 428", který je uvedený v žádosti,
neboť čp. 428 je budova SOU v areálu kasáren, která je ve vlastnictví KHK.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se byli individuálně na místě podívat, většinově nejsou přesvědčeni, že je zde požadované prodloužení VO
nezbytně nutné.
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 358- 15304/16
RM projednala a bere na vědomí žádost p. P. J. a nesouhlasí s požadovaným prodloužením veřejného osvětlení v ul. Školní.
RM konstatovala, že viditelnost na daném místě je vyhovující k tomu účelu, ke kterému slouží a s ohledem na to, jak je místo
využívané.

STIS

RM 358 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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RM 358 - 24.10.2016

Správa nemovitostí

18:05

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 30.09.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/499) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/1 - Flash Příloha: RM 358 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.09.2016.
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 358- 15305/16,
(uložen úkol číslo 21793).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.09.2016 ve znění přílohy č. RM 358 - 4/1.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.09.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/500) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/2 - Flash Příloha: RM 358 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.09.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15306/16,
(uložen úkol číslo 21794).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.09.2016 ve znění přílohy č. RM 358 - 4/2.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 126 Bytové komise ze dne 12.10.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/501) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/3 - Flash Příloha: RM 358 - 4/3 - Flash

Zápis č. 126 Bytové komise ze dne 12.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15307/16,
(uložen úkol číslo 21795).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 126 Bytové komise ze dne 12.10.2016, ve znění přílohy č. RM 358 - 4/3.
RM 358 Schvaluje.

STIS
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4.4 Žádost o pronájem bytových prostor v domě č. p. 313 - NONA 92, o.p.s.
Identifikace:

(Int.: OSN/502) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/4 - Flash Příloha: RM 358 - 4/4 - Flash

Jedná se o žádost nájemce prostor pro podnikání NONA 92, o.p.s., čp. 313, ul. Rašínova, IČO: 46524339, který žádá
o možnost využití uvolněné bytové jednotky č. 1 (p. H., dohoda o zániku nájmu bytu k 31.12.2016) v tomto objektu, k
vytvoření dílen, které by byly zahrnuty do terapeutické činnosti s klienty stacionáře. V rámci této žádosti by došlo ke
změně užívání z pohledu Stavebního zákona. Změnu užívání a rekonstrukci by provedl žadatel na vlastní náklady.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit s pronájmem bytové jednotky.
Odůvodnění:
Při jednání Bytové komise byla tato žádost řešena a členové se jednoznačně shodli na postupu navrženém v
usnesení. OSN doporučuje tento návrh respektovat a v případě, že bychom byt nemohli dlouhodobě obsadit,
doporučuje OSN vrátit se k jednání se žadatelem NONA 92, o.p.s. a k jejich záměru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15308/16,
(uložen úkol číslo 21796).
RM v rámci doporučení Bytové komise v této chvíli nesouhlasí s pronájmem bytové jednotky č. 1 v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova žadateli NONA 92, o.p.s., č. p. 313, ul. Rašínova, IČO: 46524339 a ukládá OSN postupovat při dalším využití
bytové dle postupu uvedeného v zápise č. 126, tj. nabídnout volnou bytovou jednotku k využití organizaci Domov Dědina k
rozšíření stávajícího chráněného bydlení a v případě jejich nezájmu přidělit volnou bytovou jednotku standardním postupem
Bytové komise.
RM 358 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Dodatek č. 1 k SOD 114/2016 - Topný systém v č. p. 483 a 462
Identifikace:

(Int.: OSN/503) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/5 - Flash Příloha: RM 358 - 4/5 - Flash

Jedná se o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2016, sepsané mezi f. Hlávko s.r.o., ICO: 27554309 a městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876. Dodatek se týká snížení ceny díla z původních 229.908 Kč vč. na DPH na
211.999 Kč vč. DPH. Snížení ceny je zapříčiněno použitím levnějších typů topných těles (použití těles s horním
vývodem), použitím částí stávajícího vedení plynu a provedení stavebních prací nájemcem bytu v č. p. 483 (na jeho
vlastní žádost).
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2016 + pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek řeší tzv. "méně práce". Při realizaci bylo použito jiných typů topných těles, proti projektové dokumentaci
(změna se týká pouze změny vývodů, nikoliv výkonů) a bylo využito částí stávajícího plynovodu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 358- 15309/16,
(uložen úkol číslo 21797).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2016, sepsané mezi f. Hlávko s.r.o., ICO: 27554309 a městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 358 - 4/5, který se týká snížení ceny díla z původních 229.908 Kč
vč. na DPH na 211.999 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 358 Schvaluje.
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4.6 Dodatek č. 1 k SOD 48/2016 - Střecha LDT Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/504) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/6 - Flash Příloha: RM 358 - 4/6 - Flash

Jedná se o Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/2016, sepsané mezi f. W.H.A. systém spol. s r.o., IČO: 61945251 a
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876. Dodatek se týká změny provedení přístupu ke komínovému tělesu, a
tím změny ceny díla z původních 384.874 Kč vč. na DPH na 399.031 Kč vč. DPH. Změna ceny je zapříčiněna
změnou přístupu ke komínovému tělesu. Původně měl být proveden přístup přes střešní výlez a jednu stoupací
plošinu. Vzhledem k nízké průchodné výšce krovu (cca 1,5 m) bylo toto řešení nahrazeno 4 kusy stoupacích plošin na
střešní krytině (od kraje střechy ke komínu) - blíže viz příloha č. RM 358 - 4/6.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/2016 + pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek řeší změnu přístupu ke komínovému tělesu. Původně byl navržen střešní výlez a jedna stoupací plošina.
Vzhledem k tomu, že podchodná výška v půdním prostoru je snížena na pouhých 1,5 m bylo řešení konzultováno s
kominickou firmou, která provádí servis. Výsledkem konzultace je výše předkládaná změna. Akce vysoutěžena za 385
tis. Kč, v rozpočtu plánováno 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 358- 15310/16,
(uložen úkol číslo 21798).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 48/2016, sepsané mezi f. W.H.A. systém spol. s r.o., IČO: 61945251 a
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 358 - 4/6, který se týká změny provedení přístupu ke
komínovému tělesu a změny ceny díla z původních 384.874 Kč vč. DPH na 399.031 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho
podpisem.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost nájemce bytové jednotky, p. Faifr
(Int.: OSN/505)

Identifikace:

Žádost Základní organizace č. 507043 Českého zahrádkářského svazu Olešnice v Orlických Horách, IČO: 60887133
o povolení umístění sídla pobočného spolku na adrese p. Jana Faifra, nájemce bytu č. 7, ul. Československé armády
č. p. 478 v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním sídla organizace.
Odůvodnění:
Jedná se o žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, jehož je nájemník - p. Jan Faifr - jednatelem.
Souhlas vlastníka je potřebný pro jednání s Krajským soudem Hradec Králové ke změněn stanov spolku.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 358- 15311/16,
(uložen úkol číslo 21799).
RM souhlasí s umístěním sídla spolku Základní organizace č. 507043 Českého zahrádkářského svazu Olešnice v Orlických
Horách, IČO: 60887133, na adrese p. Jana Faifra, nájemce bytu č. 7, ul. Československé armády č. p. 478 v Novém Městě
nad Metují.
RM 358 Souhlasí.
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4.8 Konání Akademických týdnů na Pavlátově louce
Identifikace:

(Int.: OSN/506) Zdroj. dokum.: RM 358 - 4/8 - Flash Příloha: RM 358 - 4/8 - Flash

Podání informací k průběhu a výsledku jednání mezi pořadatelem kulturní akce Akademické týdny a provozovatelem
(nájemcem) areálu LDT Pavlátova louka v závislosti na usnesení RM 356-15198/16: "RM potvrzuje zájem města na
pokračování Akademických týdnů v tradičním termínu na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. RM v tomto
smyslu ukládá ST vstoupit podle potřeby jako prostředník do jednání mezi nájemcem areálu Pavlátovy louky a
organizátory Akademických týdnů."
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace z jednání.
Odůvodnění:
Přednesení informací o průběhu a výsledku jednání.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 18:07 hodin - úvodní komentář podal ST - informoval o jednání, na kterém byly přítomni zástupci obou stran.
Sbližování stanovisek je obtížné - informace byla zpracována v Kontrole úkolů. Ing. Maur - i on se snažil angažovat v
hledání cesty k tomu, jak zajistit zachování Akademických týdnů zde ve městě. Vidí stále ještě prostor k jednání. Další
informace o stavu areálu a jeho údržbě podal vedoucí OSN p. Pavel Horvat. Na to navázala obsáhlá diskuse
přítomných zaměřená na zachování akce ve městě i do budoucna. Nakonec se radní shodli v tom, že bude učiněn
minimálně ještě jeden pokus o společné jednání s cílem nalézt společné, oboustranně přijatelné řešení.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 358- 15312/16,
(uložen úkol číslo 21800).
RM bere na vědomí informace k průběhu a výsledku jednání mezi pořadatelem kulturní akce Akademické týdny a
provozovatelem (nájemcem) areálu LDT Pavlátova louka. RM deklaruje, že město Nové Město nad Metují má i nadále trvalý
a vážný zájem o konání akce Akademické týdny na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. RM pověřuje ST a Ing.
Maura jako mediátory pro další schůzku obou stran.
RM 358 Bere na vědomí.
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Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2015/2016 v ZUŠ B. Smetany a DDM Stonožka
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" a ředitelka "DDM Stonožka" předstupují před RM s hodnocením školního roku 2015/2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 v "ZUŠ B. Smetany" a "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka přivítal ředitelku DDM Stonožka Mgr. Dagmar Rudolfovou a ředitele ZUŠ B. Smetany p. Miloslava
Vondřejce. První dostala slovo ředitelka DDM Stonožka paní Mgr. Dagmar Rudolfová ve 13:05 hodin. V DDM
Stonožka pracuje 65 pravidelných kroužků, příležitostných akcí proběhlo 283. Největší z nich je taneční soutěž
celostátního významu "Raz, dva, tři". O prázdninách se uskutečnily 4 příměstské tábory a jeden pobytový. Vzhledem k
letnímu provozu DDM Stonožka by bylo dobré vhodné zahájit realizaci úpravy zahrady dle vypracovaného projektu, v
roce 2017 alespoň vjezd na zahradu. DDM Stonožka již 14 let vydává diáře, na které získává sponzorské dary od
různých firem. Jednou z nich je TIMA, která každoročně poskytovala sponzorský dar ve výši 4 - 5 tis. Kč, v letošním
roce 2,5 tis. Kč. V případě, že se DDM Stonožka zapojí do společného nákupu kancelářských potřeb od vysoutěžení
firmy INO, přijde o tento sponzorský dar. MST - toto se mělo řešit hned na začátku, RM doporučila příspěvkovým
organizacím, aby se ke společným nákupům připojily ode dne 01.05.2016. ST - společné nákupy by neměly být
spojovány se sponzorským darem. Ředitelka DDM Stonožka vysvětlila nákup hrníčků v rámci společných nákupů.
Tyto hrníčky byly nakoupeny jako dárky pro externí zaměstnance.
Ředitel ZUŠ B. Smetany p. Miloslav Vondřejc (ve 13:20 hodin) - shrnul několika slovy školní rok 2015/2016 - v ZUŠ B.
Smetany se učí všechny 4 obory - tj. taneční obor (110 žáků), výtvarný obor (110 žáků), literárně dramatický (25 žáků)
a hudební obor (445 žáků). Škola má 4 odloučená pracoviště - 2 na Husově náměstí, 1 v České Skalici a 1 v
Jáselném. Nejvýznamnější akcí minulého školního roku bylo koncertování Novoměstské filharmonie ve Florencii. Dále
mají hodně aktivní taneční obor, účastní se řady soutěží a přehlídek. ZUŠ B. Smetany má celkem 40 učitelů - zhruba
25 celých pracovních úvazků. ST - Zahrada v DDM Stonožka by byla určitě hezká, ale realizace záleží na možnostech
rozpočtu. Oba subjekty dělají Novému Městu nad Metují čest, poděkoval oběma ředitelům za jejich dosavadní práci a
účast na dnešním jednání RM.
Ve 13:40 hodin - příchod Ing. Maura na jednání RM.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 358- 15313/16
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2015/2016 v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod a v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588,
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/2 - Flash Příloha: RM 358 - 5/2 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B.
Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZUŠ B. Smetany" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15314/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod, za školní rok 2014/2015 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 358 - 5/2.

STIS
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5.3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 - "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/3 - Flash Příloha: RM 358 - 5/3 - Flash

Identifikace:

V souladu s Opatřením č. 14 RM Nové Město nad Metují k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM
Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "DDM Stonožka" za školní rok 2015/2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15315/16
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, za školní
rok 2015/2016 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 358 - 5/3.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Návrh osobního příplatku ředitelce "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/4

Identifikace:
OŠKS navrhuje přiznat ředitelce "MŠ Na Františku" osobní příplatek ode dne 01.11.2016.
K rozhodnutí:
Schválit osobní příplatek ředitelce "MŠ Na Františku" ode dne 01.11.2016.
Odůvodnění:

Vyplývá z příslušných zákonů a z postavení města jako zřizovatele školy. Osobní příplatek se přiznává v souladu s
Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Nové Město nad Metují, které
byly schváleny usnesením č. RM 308-13036/14.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15316/16
RM schvaluje osobní příplatek ředitelce Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 ode dne 01.11.2016 v
navrhované výši ve znění zdrojového dokumentu č. RM 358 - 5/4.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/5 - Flash Příloha: RM 358 - 5/5 - Flash

Dne 13.10.2016 se sešel ke svému prvnímu jednání Žákovský parlament města Nové Město nad Metují. Členové
parlamentu složili slib, podepsali jmenovací dekret a zvolili předsedu a místopředsedu. Příští jednání se uskuteční ve
čtvrtek dne 08.12.2016 ve "SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 358- 15317/16
RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 13.10.2016 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 358 - 5/5.

STIS

RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.6 Informace MK o plánovaných adventních akcích
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/6 - Flash Příloha: RM 358 - 5/6 - Flash

Identifikace:

MK informuje RM o akcích, které plánuje uspořádat v období adventu a žádá RM o schválení těch, které se budou
konat na Husově náměstí. 1/ "Advent na Husově náměstí" - zařazeno jako samostatný bod 5/7. 2/ Česko zpívá
koledy, akce pořádaná ve spolupráci se "ZUŠ B. Smetany" a OŠKS 14.12.2016. 3/ "Vánoční salát", tradiční akce v
prostorách Kina 70 - termín bude upřesněn. 4/ Vánoční kamion Coca-cola - zařazeno jako samostatný bod 5/8.
K rozhodnutí:
Seznámit se s plánovanými adventními akcemi MK.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 358- 15318/16
RM se seznámila s informací Městského klubu v Novém Městě nad Metují o plánovaných adventních akcích a bere tyto
informace na vědomí ve znění přílohy č. RM 358 - 5/6.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost MK o povolení akce "Advent na Husově náměstí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/7 - Flash Příloha: RM 358 - 5/7 - Flash

MK žádá o povolení tradiční akce "Advent na Husově náměstí". V rámci akce proběhnou čtyři adventní koncerty a na
kašně by měl být umístěn adventní věnec (obdobně jako v minulém roce). V neděli 27.11.2016 se uskuteční první
adventní koncert, rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení první svíce na adventním věnci. Další adventní koncerty
proběhnou a další svíce se budou rozsvěcovat 04.12., 11.12. a 18.12.2016. MK žádá o bezplatné zapůjčení nízkého
pódia, jeho zastřešení a postavení v prostoru u vánočního stromu na celou dobu adventu, to je ode dne 27.11.2016
do dne 18.12.2016.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení akce "Advent na Husově náměstí".
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce za stejných podmínek jako v minulém roce.
Vyjádření ODSH: Zmíněná akce bude ze strany ODSH vyžadovat povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.
V případě ovlivnění silničního provozu bude taktéž zapotřebí požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na PK a
to po předchozím vyjádření PČR, DI, Náchod.
Vyjádření TS: Prostor před bývalou radnicí je naprosto nevhodný pro postavení stanu o velikosti 5 x 5 m, nevejde se
tam, bude tam betlém, strom, musí být umožněn průjezd na zadomí, průchod do kostela. Není možné, aby takto veliký
a špinavý stan stál celý měsíc v této části náměstí jen z důvodu asi půlhodinového zpívání. K období adventu zima a
sníh patří, a pokud bude tak špatné počasí, tak je možné zpěváky schovat do podloubí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 358- 15319/16,
(uložen úkol číslo 21801).
RM souhlasí s pořádáním akce "Advent na Husově náměstí" ve dnech 27.11., 04.12., 11.12. a 18.12.2016, s umístěním
adventního věnce na kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením nízkého pódia na adventní koncerty 04.12., 11.12. a
18.12.2016 v prostoru u vánočního stromu za podmínky dodržení "Pravidel při pořádání kulturních a jiných akcí na Husově
náměstí v Novém Městě nad Metují". RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na
kašnu na Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia. RM ukládá MP zajistit dohled nad
celou akcí.
RM 358 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 16.1.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

5.8 Žádost MK o povolení akce "Vánoční kamion Coca-Cola"
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/8 - Flash Příloha: RM 358 - 5/8 - Flash

Identifikace:

MK žádá o povolení akce "Vánoční kamion Coca-Cola" dne 13.12.2016 na Husově náměstí před "vlaštovkami" včetně
přilehlých parkovacích míst - viz příloha č. RM 358-5/8. 14:00 - přípravné práce - umístění prodejního stánku CocaColy, příprava plochy, 16:00 - za doprovodu MP příjezd kamionu - po jeho otevření vznikne pódium, budou probíhat
soutěže pro děti s vánočními skřítky, apod. 18:00 - odjezd kamionu za doprovodu MP z náměstí (v případě velkého
zájmu návštěvníků možno prodloužit). Výtěžek akce bude věnován organizaci, jednotlivci, případně spolku dle výběru
MK. Na akci by se neměli podílet další prodejci. Parametry návěsu - délka: 18 m, šířka: 255 cm, výška: 407 cm,
celková hmotnost: 14 t, hmotnost na nápravu: 2 t.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení akce "Vánoční kamion Coca-Cola" na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: V případě povolení akce, počítáme s doprovodem kamionu na i z Husova náměstí a dohledem nad
průběhem akce. Služba bude adekvátně posílena. Městský klub již Městskou policii podrobně informoval na
samostatné schůzce. MP nemá k této akci dalších námitek.
Vyjádření TS: Vzhledem k možnému poškození dlažby na náměstí bych doporučoval vjezd kamionu na náměstí
neschválit. Dále by bylo nutné podat žádost na ŘSD o povolení jízdy kamionu po I/14 a vjezd na náměstí.
Vyjádření OMM: Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016. Především nesmí docházet k tomu, že řidič vozidla při
manévrování bude točit volantem na místě, protože by jinak mohlo dojít k poškození a uvolnění dlažebních odseků a
kostek. Při dodržení těchto podmínek souhlasíme.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 358- 15320/16,
(uložen úkol číslo 21802).
RM projednala žádost Městského klubu v Novém Městě nad Metují o povolení akce "Vánoční kamion Coca-Cola" na Husově
náměstí dne 13.12.2016. RM souhlasí s konáním akce "Vánoční kamion Coca-Cola" a s vjezdem kamionu na Husovo
náměstí dne 13.12.2016 od 16:00 do 18:00 hodin za podmínky dodržení "Pravidel při pořádání kulturních a jiných akcí na
Husově náměstí v Novém Městě nad Metují" a za podmínky, že kamion nebude vjíždět na zvýšenou plochu před
"vlaštovkami".
RM 358 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/9 - Flash Příloha: RM 358 - 5/9 - Flash

Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Podzimní koncert Novoměstské
filharmonie v novoměstské sokolovně dne 27.11.2016 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium složené ze
všech kusů městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při minulých koncertech.
Vzhledem k tomu, že v pátek 13.05.2016 proběhne v sokolovně akce a v sobotu 26.11.2016 se uskuteční od 12:30
hodin zkouška Novoměstské filharmonie, je nutné pódium postavit v sobotu dopoledne.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Podzimní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 358- 15321/16,
(uložen úkol číslo 21803).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod na Podzimní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli 27.11.2016 od 18:00
hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu
26.11.2016 dopoledne a úklid a odvoz pódia v pondělí 28.11.2016.
RM 358 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

5.10 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/10 - Flash Příloha: RM 358 - 5/10 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o schválení navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců na rok 2016 z 50 na
51a limitu prostředků na dohody na rok 2016 z 550 tis. Kč na 700 tis. Kč. V návaznosti na dotaci MPSV rozšiřuje
MSSS Oáza od 01.11.2016 službu o 1 úvazek, finanční prostředky na toto navýšení obdrželi z MPSV.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců na rok 2016 a limitu prostředků na dohody na rok 2016
Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Vzhledem k financování z jiných zdrojů souhlasím s navýšením.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 358- 15322/16
RM schvaluje Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují navýšení limitu přepočteného počtu
zaměstnanců na rok 2016 z 50 na 51a limitu prostředků na dohody na rok 2016 z 550 tis. Kč na 700 tis. Kč.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost o finanční podporu projektu "60 a víc neznamená nic"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/11 - Flash Příloha: RM 358 - 5/11 - Flash

Klub seniorů Dobrá pohoda a Národní síť podpory zdraví, z.s. žádají RM o finanční podporu celoroční akce "60 a víc
neznamená nic". Akce navazuje na úspěšný projekt "Rotopedtours a Pěškotours", který po 10 letech končí. Původní
myšlenka programu "60 a víc neznamená nic" vychází z norského projektu "60 plus" a navazuje rovněž na český a
evropský projekt "Zdravé stárnutí". Projekt je zaměřen na občany z Nového Města nad Metují a spádových obcí ve
věku 60 let a více, předpokládaný počet účastníku je 50 - 100 osob. Program podporuje pohybové a sportovní aktivity
seniorů, rozvoj komunikačních dovedností a tím i jejich sociální aktivizace a zlepšení zdraví. S účastí na programu
vyjádřili souhlas ASPV Nové Město nad Metují, T. J. Sokol Nové Město nad Metují, Centrum prevence Mandl,
Centrum Najáda s.r.o., Sportovní centrum Nové Město nad Metují, Relaxační a pohybové centrum EDEN Nové Město
nad Metují, Nordic Walking Náchod, SVČ BÁJO Česká Skalice. Celkový rozpočet projektu na rok 2017 je 76 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Klubu seniorů Dobrá pohoda a Národní sítě podpory zdraví, z.s. o finanční podporu projektu "60 a
víc neznamená nic".
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Činnost Klubu seniorů je každoročně podporována z rozpočtu OSV částkou na úhradu drobných výdajů
do částky 10 tis. Kč. Nedoporučuji zahrnovat do rozpočtu další účelově určenou dotaci. Město dlouhodobě podporuje
a financuje aktivity a služby, které mohou senioři stejně jako ostatní občané využívat (Městská knihovna, kulturní
akce, podpora sportovních oddílů, kino…). Doporučuji proto žádost standardně zařadit mezi další žádosti o dotaci z
městského rozpočtu.
Vyjádření OSV: OSV navrhuje žádost vyřídit v souladu s Pravidly pro rozdělování příspěvků z rozpočtu města.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme podpořit alespoň symbolickou částkou. Jedná se o akci, do které je zapojena celá
řada subjektů, seniorům výrazně obohatí a zatraktivní život.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 358- 15323/16,
(uložen úkol číslo 21804).
RM projednala žádost Klubu seniorů Dobrá pohoda a Národní sítě podpory zdraví, z.s. o finanční podporu projektu "60 a víc
neznamená nic". RM ukládá OŠKS zařadit tuto žádost mezi žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2017, o kterých se bude
rozhodovat v termínu dle "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují" schválených usnesením č.
ZM - 7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM 358 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

5.12 Veřejnoprávní kontrola v "ZŠ Komenského" - plnění uložených úkolů
Identifikace:
RM 350 dne 20.06.2016 projednávala výsledky veřejnoprávní kontroly v "ZŠ Komenského" provedené ve dnech
20.04. - 04.05.2016 kontrolní skupinou vedenou IA. Na základě těchto výsledků RM uložila řediteli školy předkládat
zřizovateli čtvrtletní přehled nákladů v oblasti ICT, vysoutěžit "externího" správce sítě a provést i veškerá další
nápravná opatření vyplývající ze "Zprávy o kontrole" a o jejich uskutečnění informovat zřizovatele. Čtvrtletní přehled
nákladů v oblasti ICT ředitel školy zasílá, veškerá další nápravná opatření byla provedena. Soutěž na "externího"
správce sítě byla vypsána, ale ředitel školy ji zrušil a bude vyhlašovat soutěž novou. Důvodem ke zrušení byly chyby v
zadávací dokumentaci. Nové výběrové řízení na správce sítě zatím nebylo vypsáno.
K rozhodnutí:
Seznámit se s plněním úkolů zadaných RM řediteli "ZŠ Komenského" v souvislosti s výsledky veřejnoprávní kontroly a
stanovit další postup.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní byli informováni o tom, jaká negativní zjištění byla původní kontrolou zjištěna a co bylo řediteli školy uloženo viz tehdejší "vytýkací" dopis. Dále byli radní seznámeni s předběžnými výsledky následné kontroly, mj. s tím, že z
uložených tří opatření nebylo jedno dosud splněno. Vzhledem k tomu, že šlo o pochybení poměrně závažná, byla RM
o tomto informována a je třeba, aby posoudila celou situaci a přijala další opatření. Do jednání byla přivolána i
právnička úřadu (ve 14:30 hodin). Po podrobné diskusi bylo formulováno a přijato usnesení. Jeden radní nebyl při
hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 358- 15324/16,
(uložen úkol číslo 21805).
RM se seznámila s plněním úkolů, které RM usnesením č. RM 350 -14937/16 ze dne 20.06.2016 uložila řediteli Základní
školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod – dále jen „ZŠ Komenského“. RM konstatuje, že usnesení bylo
ředitelem školy splněno pouze částečně. RM ukládá řediteli „ZŠ Komenského“ neprodleně vypsat výběrové řízení na správce
počítačové sítě tak, aby smlouva na kompletní správu počítačové sítě, uzavřená na základě řádně provedené veřejné
zakázky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se
Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu „ZŠ Komenského“ zpracovaných dle vzorových Zásad
příspěvkové organizace pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených Radou města Nové Město nad Metují
usnesením č. RM 355-15164/16 dne 12.09.2016, byla podepsána do 15.12.2016. Zároveň v případě nedodržení výše
uvedených povinností ukládá RM ST ve spolupráci s PRAV připravit podklady pro rozhodnutí o odvolání ředitele „ZŠ
Komenského“.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost Centra Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/13 - Flash Příloha: RM 358 - 5/13 - Flash

Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 300 tis. Kč. Důvodem je
nedostatek finančních prostředků na provoz bazénu a sauny v prvním čtvrtletí roku 2017. Poskytnuté prostředky
budou zohledněny při stanovení celkové dotace na rok 2017.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Centru Najáda s.r.o.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 358- 15325/16,
(uložen úkol číslo 21806).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2017 Centru Najáda s.r.o. ve výši 300 tis.
Kč z důvodu zajištění provozu bazénu a sauny v prvním čtvrtletí roku 2017 a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110 - 7349/15.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

5.14 Zápis č. 6 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/14 - Flash Příloha: RM 358 - 5/14 - Flash

Identifikace:

Dne 18.10.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s činností nového spolku Sportovní
centrum Nové město nad Metují a projednávala jeho žádost o zařazení do systému financování sportovních klubů zařazeno jako samostatný bod č. RM 358 - 5/15. KSPORT projednávala žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují o
mimořádnou dotaci na provoz zimního stadionu - zařazeno jako samostatný bod č. RM 358 - 5/16. KSPORT
projednávala financování sportu a doporučuje RM zvýšit příspěvek na sport na rok 2017 - zařazeno jako samostatný
bod RM 358-5/17. KSPORT doporučuje RM jmenovat nové členy - zařazeno jako samostatný bod č. RM 358 - 5/18.
Dále byly zadány úkoly členům KSPORT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 6 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 358- 15326/16
RM se seznámila se zápisem č. 6 z jednání sportovní komise ze dne 18.10.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 358 - 5/11.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.15 Zařazení nového spolku do systému financování sportovních klubů - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 18.10.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s činností nového spolku Sportovní
centrum Nové město nad Metují a projednávala jeho žádost o zařazení do systému financování sportovních klubů.
KSPORT doporučuje tento spolek do systému financování zařadit.
K rozhodnutí:
Schválit zařazení nového spolku do systému financování sportovních klubů.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Mgr. Černý - obavy z trvalého nárůstu počtu klubů, které potřebují peníze od města na činnost.
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 358- 15327/16
RM schvaluje zařazení spolku Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s., do systému financování sportovních klubů v
Novém Městě nad Metují.

STIS

RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.16 Žádost o pomoc s financováním provozu zimního stadionu a vyjádření KSPORT + vyjádření KSPORT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/16 - Flash Příloha: RM 358 - 5/16 - Flash

RM 357 se seznámila s žádostí TJ Spartak o dotaci z rozpočtu města na provoz zimního stadionu. RM uložila
KSPORT projednat tuto žádost a vyjádření předložit prostřednictvím OŠKS na příštím jednání RM. KSPORT se sešla
dne 18.10.2016 a doporučuje RM schválit mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 250 tis. Kč s
tím, že TJ Spartak se bude snažit získat chybějící prostředky z dalších zdrojů. V případě, že nebudou úspěšní,
doporučuje KSPORT doplatit chybějící částku v další mimořádné dotaci.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Spartak o mimořádnou dotaci na provoz zimního stadionu na rok 2016 a doporučit či nedoporučit
ZM schválení dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nesouhlasit, žádost není v souladu se "Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu
města Nové Město nad Metují". Zvýšené náklady v roce 2016 se projeví na objemu dotace v roce 2017.
Vyjádření OF: Souhlasím se stanoviskem OŠKS žádost zamítnout. V případě schválení bude navýšena celková
částka na položce Příspěvky - provoz a údržba (§ 3419 - tělovýchovná činnost). V roce 2016 byla na této položce
schválena celková částka 4 500 tis. Kč (došlo k navýšení o 300 tis. Kč oproti roku 2015). Jednotlivé dotace oddílům
jsou navrhovány sportovní komisí. V letošním roce již byla TJ Spartak schválena mimořádná dotace ve výši 655,55
tis. Kč na přípravné práce projektu rekonstrukce chlazení zimního stadionu. V rámci bodu 2.19 bude dále
projednávána žádost o dotaci na rolbu a osvětlení ve výši 1.265 tis. Kč. Vyšší finanční nároky uváděné v žádosti
nebyly před podáním žádosti ani s OŠKS ani s OF konzultovány. Pokud bude přesto dotace schválena, tak bude
navýšení pokryto vyšším plněním daňových příjmů města.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Dlouhá debata radních na téma financování TJ Spartak (zimního stadionu), sportovních klubů, aj., dále také finančním
příspěvkům i těm oddílům, které jsou komerční (s tím již v minulosti nesouhlasila pí Petruželková) apod. Nakonec
radní odsouhlasili doporučující usnesení pro ZM. OF - v případě schválení to bude hrazeno z vyššího plnění daní.
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 358- 15328/16,
(uložen úkol číslo 21807).
RM se seznámila s vyjádřením KSPORT k žádosti Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují o dotaci z rozpočtu
města na provoz zimního stadionu. RM doporučuje ZM schválit mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši
250 tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak - provoz v částce 250 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky DPFO ze závislé činnosti (položka 1111) o 250 tis. Kč. RM doporučuje
ZM pověřit ST podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřeného dle vzorového dodatku schváleného
usnesením č. ZM 113-7420/16.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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5.17 Navýšení částky na sport v rozpočtu města na rok 2017 - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 18.10.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala financování sportu v Novém Městě nad
Metují a doporučuje RM zvýšit příspěvek na sport na rok 2017 o 500 tis. Kč. Důvodem je zvýšení počtu sportovních
klubů o Sportovní centrum a nedostatek finančních prostředků na provoz sportovišť a sportovní činnost některých
klubů. Naše město je výjimkou v tom, že sportoviště vlastní sportovní kluby a město přispívá formou dotace na provoz.
Většina měst do provozování sportovišť investuje daleko větší finanční prostředky.
K rozhodnutí:
Projednat navýšení částky na sport v rozpočtu města na rok 2017 a doporučit či nedoporučit ZM souhlasit s
navýšením částky a s jejím zapracováním do návrhu rozpočtu na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V posledních třech letech se částka na provoz a údržbu sportovních oddílů navýšila z částky 4 mil. Kč
na 4,5 mil. Kč, zatímco u jiných provozních položek rozpočtu města a příspěvků příspěvkovým organizacím je snaha
rozpočty nenavyšovat. Nedoporučuji navýšení příspěvku.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme navýšení o 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST - naformulovat dovětek navrženého usnesení. Diskutující: MST, Ing. Maur. Ing. Maur - je třeba striktně definovat,
co je to člen sportovního klubu - musí splňovat dvě kritéria - členské svazy a členské příspěvky - bohužel je řada
klubů, kde ty členské příspěvky jsou 0 Kč - na druhou stranu si s tím musíme umět nějakým způsobem poradit. ST nelze se tím zabývat nyní, když není nic připraveného - je to věc pro rozpočtový seminář a přípravu rozpočtu na příští
rok. Ing. Maur požádal, aby pro budoucí rozhodování byly připraveny informace o různých současných modelech
financování sportu ze strany měst ve variantách, kdy město sportoviště nevlastní, příp. kdy je vlastní - tj. filosofie
finanční podpory sportu.
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 358- 15329/16,
(uložen úkol číslo 21808).
RM se seznámila s podnětem KSPORT na navýšení částky na sport v rozpočtu města na rok 2017. RM konstatuje, že se
tímto podnětem bude zabývat při přípravě rozpočtu na rok 2017.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.18 Doplnění nových členů do KSPORT - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 18.10.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT a doporučuje RM jmenovat nové členy. Přímo na jednání se
vzdal členství v KSPORT pan Jozef Uhrin. KSPORT doporučuje jmenovat novou členkou za TC Nové Město nad
Metují Ing. Dagmar Remešovou a za Sportovní centrum Nové Město nad Metují slečnu Romanu Pechovou.
K rozhodnutí:
Jmenovat nové členy KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 358- 15330/16,
(uložen úkol číslo 21809).
RM bere na vědomí rezignaci na členství v KSPORT pana Jozefa Uhrina a děkuje mu za jeho dosavadní práci. RM jmenuje
novými členy KSPORT Ing. Dagmar Remešovou a slečnu Romanu Pechovou. RM ukládá OSÚ vystavit jmenovací dekrety.

STIS

RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.19 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují o finanční spoluúčast města
Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/19 - Flash Příloha: RM 358 - 5/19 - Flash

Identifikace:

TJ Spartak informoval RM 341 dne 15.02.2016 a poté ZM 112 dne 25.02.2016 o podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportovních organizací na rok 2016" na opravu osvětlení
zimního stadionu a nákup nové rolby. Žádost byla ze strany MŠMT podpořena částkou 4,932 mil. Kč, celkový
rozpočet projektu je 6.2 mil. Kč. TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí dotace ve výši 1,268 mil. Kč
na spolufinancování výše uvedeného projektu.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Plánovaný projekt byl projednán ZM 112. Celkové předpokládané náklady činily 4 579 tis. Kč a
spolufinancování 916 tis. Kč. Došlo tedy k navýšení původně předpokládané částky spolufinancování cca o 300 tis.
Kč. V případě schválení bude navýšení pokryto vyšším plněním daňových příjmů. OF doporučuje souhlasit.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s poskytnutím dotace - rekonstrukce osvětlení i nákup nové rolby jsou
nezbytné pro provoz zimního stadionu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 358- 15331/16,
(uložen úkol číslo 21810).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro TJ Spartak Nové Město nad Metují na opravu osvětlení zimního stadionu a
nákup nové rolby. RM doporučuje ZM schválit RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak (oprava osvětlení zimního stadionu a
nákup nové rolby) v částce 1,268 mil. Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky daně z příjmů
právnických osob (položka 1121) o 1 mil. Kč a DPFO ze závislé činnosti (položka 1111) o 268 tis. Kč. RM doporučuje ZM
pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č.
ZM 110-7349/15.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.20 Žádost p. J. K. o změnu účelu použití dotace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/20 - Flash Příloha: RM 358 - 5/20 - Flash

Pan J. K. obdržel dotaci z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč na uspořádání akce pod názvem "Hvězdy září v září", která
se měla uskutečnit v rámci DED 2016. Z důvodu odřeknutí hlavních hudebních interpretů se akce neuskutečnila. Nyní
žádá pan J. K. RM o schválení změny účelu využití dotace na uspořádání akce "Novoměstské hovory". Jedná se o
besedy s významnými osobnostmi z oblasti historie, kultury, umění, politiky a sportu. První beseda se uskuteční dne
15.11.2016 v Kině 70 a bude zaměřena na historické momenty let 1948 - 1989 a na blížící se výročí 17. listopadu.
Dotace bude využita na propagaci akce, pronájem Kina 70, odměny vystupujícím.
K rozhodnutí:
Schválit změnu účelu použití dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 358- 15332/16,
(uložen úkol číslo 21811).
RM schvaluje změnu účelu použití dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč, kterou obdržel p. J. K. RM ukládá OŠKS vystavit
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 25/2016 o poskytnutí dotace.

STIS

RM 358 Schvaluje.
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5.21 Vzdání se místa ředitele MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 5/21 - Flash Příloha: RM 358 - 5/21 - Flash

Dne 19.10.2016 předal ředitel MKN vedoucímu OŠKS dopis, ve které se ke stejnému dni vzdává místa ředitele a
statutárního zástupce Městské knihovny Nové Město nad Metují ze zdravotních důvodů.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vzdání se funkce ředitele MKN a uložit vyhlášení VŘ.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 358- 15333/16,
(uložen úkol číslo 21812).
RM bere na vědomí vzdání se místa ředitele a statutárního zástupce Městské knihovny Nové Město nad Metují Mgr.
Vladimíra Růžičky ke dni 19.10.2016 ze zdravotních důvodů a dále RM bere na vědomí, že do jmenování nového ředitele
bude veškeré činnosti související s funkcí ředitele a statutárního zástupce Městské knihovny Nové Město nad Metují
vykonávat současná zástupkyně ředitele Bc. Lada Všetičková, DiS. RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OSÚ neprodleně
vyhlásit výběrového na místo ředitele (ředitelky) Městské knihovny Nové Město nad Metují. RM děkuje Mgr. Vladimíru
Růžičkovi za vynikající práci ve funkci ředitele Městské knihovny Nové Město nad Metují.

STIS

RM 358 Ukládá.
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Čl 6

18:25

Finance

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 6/1 - Flash Příloha: RM 358 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Veřejně prospěšné práce - dodatek č. 1 k dohodě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 6/2 - Flash Příloha: RM 358 - 6/2 - Flash

RM na svém jednání 330 dne 29.09.2016 přijala usnesení č. RM 330-14011/15 RM schvaluje Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VN-46/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 na vytvoření 1
pracovního místa - pracovník v oblasti ochrany a ostrahy a pověřuje ST podpisem dohody ve znění dle přílohy č. RM
330 - 7/10. Na základě této dohody bylo nakonec vytvořeno jedno pracovní místo od 01.11.2015 do 31.10.2016.
Město Nové Město nad Metují obdrželo na základě své žádosti od Úřadu práce České republiky se sídlem:
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, zastoupeném panem Mgr. Petrem Hlaviznou, ředitelem
kontaktního pracoviště Náchod, Krajská pobočka v Hradci Králové, ke schválení v RM Dodatek č. 1 k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VZ-4/2015 ze dne 26.10.2015. Na základě tohoto dodatku
bude městu Nové Město nad Metují prodlouženo poskytování finančního příspěvku na pracovní místo pracovník v
oblasti ochrany a ostrahy (bezpečnostní pracovník) ode dne 01.11.2016 do dne 31.10.2017.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-VZ-4/2015 ze dne 26.10.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15334/16,
(uložen úkol číslo 21813).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. NAA-VZ-4/2015 uzavřené mezi
Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 a městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, předmět dodatku: prodloužení doby vytvoření 1
pracovního místa a poskytnutí příspěvku dobu ode dne 01.11.2016 do dne 30.10.2017, druh práce pracovník/ce v oblasti
ochrany a ostrahy (bezpečnostní pracovník), ve znění přílohy č. RM 358 - 6/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 358 Schvaluje.
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6.3 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 6/3 - Flash Příloha: RM 358 - 6/3 - Flash

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 uzavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408 - viz příloha č. RM 348 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě cestujících podle zákona
o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Nové Město
nad Metují v období ode dne 01.01.2017 do dne 31.12.2017, v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové
Město nad Metují - Slavoňov a linky 640025 Nové Město nad Metují - Bohuslavice - Dobruška. Závazek bude
dopravcem plněn za úhradu - kompenzaci ve výši 206 527,10 Kč (v roce 2016 byla částka 203 079,10 Kč). V tomto
případě bylo možné přímé zadání ve smyslu § 18 písm. c) zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
(průměrná roční hodnota ani počet kilometrů za rok nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise
Evropských společenství). Na úřední desce bude zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2 zákona o veřejných
službách, které je objednatel povinen zveřejnit v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících přímým zadáním. Schválení smlouvy je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15335/16,
(uložen úkol číslo 21814).
RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2017 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.,
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy č. RM 358 - 6/3, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 6/4 - Flash Příloha: RM 358 - 6/4 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 348 - 6/4.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, poškozeného, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15336/16,
(uložen úkol číslo 21815).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci MŠ Rašínova 600, MŠ Na Františku, Městské knihovny, v
Areálu Pavlátovy louky a majetku města ve znění přílohy č. RM 358 - 6/4.
RM 358 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 358 - 24.10.2016

Různé

18:30

7.1 Z RM 356 - 7/6 - Zápis z Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - tajemnice komise
Identifikace:
Na základě splatného úkolu č. PVO 233-11525/16 ze dne 04.10.2016 ve znění: „PVO ukládá OSÚ zajistit ve
spolupráci s OMM doplnění Názvoslovné komise vč. návrhu na nového tajemníka komise. Tento návrh předložit ke
schválení v RM 358.“ a vzhledem ke změně pracovní činnosti současné tajemnice Komise názvoslovné, paní Jarmily
Valterové, je třeba určit, kdo bude funkci tajemnice nyní vykonávat. Navržen/a je paní Bc. Dita Kroupová s tím, že
nebude členkou Komise názvoslovné s právem hlasovat a bude mít hlas pouze poradní. Paní Jarmila Valterová chce
být i nadále členkou této Komise.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí změnu tajemnice Komise názvoslovné.
Odůvodnění:
Předseda Komise názvoslovné se změnou souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 358- 15337/16
RM bere na vědomí informaci o změně tajemnice Komise názvoslovné, kterou bude paní Bc. Dita Kroupová s tím, že bude
vykonávat pouze funkci tajemnice této komise, tzn., že nebude její členkou s právem hlasovat a bude mít hlas pouze poradní.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Veřejná zakázka "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v
sociální oblasti na území obce Nové Město nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/2 - Flash Příloha: RM 358 - 7/2 - Flash

OSV obdržel dne 30.09.2016 výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v rámci veřejné zakázky na služby s
názvem "Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce
Nové Město nad Metují". RM dne 10.10.2016 souhlasila s podáním nabídky, pověřila OSV její přípravou. Termín
podání nabídky je 26.10.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vypracovaný Návrh metodiky realizace nabídky a ne/souhlasit s uzavřením smlouvy a ne/pověřit ST
podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Jedná se o projekt v rámci komunitního plánování v délce trvání 30 měsíců, tj. od prosince 2016 do května 2017 a v
celkové výši 1 450 417,30 Kč .
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 358- 15338/16,
(uložen úkol číslo 21816).
RM bere na vědomí vypracovaný Návrh metodiky realizace zakázky ve znění přílohy č. RM 358 - 7/2. RM schvaluje Smlouvu
o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území
obce Nové Město nad Metují“ mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO:
70889546, DIČ: CZ70889546, a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, DIČ: CZ00272876, ve znění přílohy č. RM 358 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 358 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.3 Zřizovací listina JSDH
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/3 - Flash Příloha: RM 358 - 7/3 - Flash

RM je předkládána nová zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nové Město nad Metují. Tato
zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu ze dne 25.11.2004.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit zřizovací listinu JSDH města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 358- 15339/16,
(uložen úkol číslo 21817).
RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Nové Město nad Metují ve znění
přílohy RM 358 - 7/3.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Požární řád města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/4 - Flash Příloha: RM 358 - 7/4 - Flash

RM je předkládáno nové znění Požárního řádu města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit Požární řád města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Dle stanoviska Ministerstva vnitra není nutné Požární řád vydávat formou obecně závazné vyhlášky, stačí jeho
schválení v ZM. V souvislosti s vydáním nového Požárního řádu bude také ZM navrženo zrušit Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2004, kterou máme nyní Požární řád vydaný
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 358- 15340/16,
(uložen úkol číslo 21818).
RM doporučuje ZM vydat Požární řád města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 358 - 7/4.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.5 Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/5 - Flash Příloha: RM 358 - 7/5 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
K rozhodnutí:
Doporučit vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
RM 355 projednala návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství a usnesením č. RM 355-15166/16 uložila OSÚ dopracovat do textu vyhlášky všechny
autobusové zastávky na území města, železniční stanici a další ulice a lokality navržené zastupitelem Bc. Slámou. Po
doplnění a posouzení na MV ČR vyhlášku pak znovu předložit do RM a ZM.
Požadovaná místa byla do návrhu vyhlášky doplněna. Dle konzultace s MV není možné do vyhlášky zahrnout prostor
železniční stanice, neboť toto upravují zvláštní právní předpisy. Na základě této konzultace bylo dále přistoupeno k
tomu, že veřejná prostranství, kterých se vyhláška týká, budou vyznačena v graficky - v příloze č. 1 vyhlášky. Zároveň
byla vypracována příloha č. 2, ve které jsou uvedeny akce, kterých se zákaz požívání alkoholu nebude týkat. Z
vyhlášky bude RM moci udělovat i individuální výjimky pro další akce, které v příloze č. 2 nejsou uvedeny - forma je
ale poněkud složitější, výjimku je nutné udělit ve správním řízení, formou správního rozhodnutí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Velice obsáhlá diskuse za přítomnosti PRAV - ta společně s TAJ shrnula určité pochybnosti, které v souvislosti s
vydáním a realizací takovéto vyhlášky mají. TAJ svým poradním hlasem schválení této vyhlášky radním nedoporučil.
V další diskusi proběhl návrh na drobnou úpravu předloženého textu a nakonec se radní rozhodli, že postoupí
upravenou vyhlášku k projednání do ZM bez kladného či záporného doporučení, protože jednoznačný a většinový
názor RM zde nebyl.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 358- 15341/16,
(uložen úkol číslo 21819).
RM projednala Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v
znění upravené přílohy č. RM 358 - 7/5 a postupuje ji k posouzení do ZM.
RM 358 Postupuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.6 Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 - podmínky pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných
kulturních podniků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/6 - Flash Příloha: RM 358 - 7/6 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních
podniků k zabezpečení veřejného pořádku.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV: Předkládaná vyhláška mění nyní platnou vyhlášku č. 2/2006 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku. Nová vyhláška se
bude týkat jen venkovních akcí a bude upravovat ohlašovací povinnost pořadatelů akcí. Dále již nebude vyhláška
nebude upravovat dobu konání akcí a možnost udělovat individuální výjimky pro to, aby akce mohly být konány i po
22. hodině. Doba konání akcí tedy nebude omezena s tím, že bude využívána obecná právní úprava, dle které po 22.
hodině nesmí být rušen noční klid a MP bude případné rušení nočního klidu řešit dle zákona o přestupcích. V
souvislosti s novelou zákona o přestupcích již není možné udělovat individuální výjimky ze zákonem stanovené doby
nočního klidu (22:00 - 06:00 hodin) a úprava možnosti udělovat výjimky pro dobu konání akcí tím pozbyla smysl (dle
vyjádření MV se u venkovních hudebních produkcí rušení nočního klidu vždy předpokládá, tzn., že i pokud by RM
udělila výjimku z doby konání a akce by rušila noční klid, nemůže být konána). Pokud by vznikly problémy s rušením
nočního klidu u akcí konaných po 22. hodině a město by přesto některé akce chtělo zachovat, bylo by nutné vydat
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, ve které je možné přímo stanovit výjimky - konkrétně uvést akce, u kterých
je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Návrh vyhlášky byl konzultován s MV a zůstaly v něm pouze ty věci, které
tam dle MV být mohou. Bylo tedy nutné, vypustit některé povinnosti, které původní vyhláška pořadatelům akcí
ukládala a dle názoru MV to není možné, protože je to buď upraveno obecně platnými předpisy (dodržování čistoty a
hygieny, úklid mísa akce) nebo se jedná o povinnosti v rovině soukromoprávní (povinnost dodržovat podmínky pro
konání akcí stanovené RM).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 358- 15342/16,
(uložen úkol číslo 21820).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti
přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku, ve znění přílohy č. RM 358 - 7/6.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 330 Nové Město nad Metují-NahořanyVelká Jesenice-Jaroměř-Josefov
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/7 - Flash Příloha: RM 358 - 7/7 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 640 330 Nové Město nad Metují-Nahořany-Velká Jesenice-JaroměřJosefov.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 358- 15343/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 330 Nové Město
nad Metují-Nahořany-Velká Jesenice-Jaroměř-Josefov. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se
souhlas používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy
jednoho autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové
osobní dopravy.
RM 358 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.8 Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence k lince č. 640 335 Náchod-Bražec-Nové Město nad
Metují-Chlístov-Dobruška
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/8 - Flash Příloha: RM 358 - 7/8 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, k provozování vnitrostátní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 640 335 Náchod-Bražec-Nové Město nad Metují-Chlístov-Dobruška.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 358- 15344/16
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 640 335 NáchodBražec-Nové Město nad Metují-Chlístov-Dobruška. Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů a plynulosti provozu se souhlas
používání účelové komunikace autobusového stanoviště Na Rychtě vydává s podmínkou dodržení řazení vždy jednoho
autobusu na odjezdovém stání. Tato podmínka musí být uvedena v Rozhodnutí o licenci k provozu veřejné linkové osobní
dopravy.
RM 358 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Žádost předsedy Partnerského výboru Mgr. Václava Böhma o doplnění nového člena do PV
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/9 - Flash Příloha: RM 358 - 7/9 - Flash

Předseda Partnerského výboru (dále jen "PV") Mgr. Václav Böhm postupuje RM k rozhodnutí návrh na dalšího člena
PV, to pana Mgr. Vladimíra Šanovce (jazyková škola Sun School). Podrobnosti viz příloha č. RM 358 - 7/9.
K rozhodnutí:
Ne/jmenovat Mgr. Vladimíra Šanovce jako nového člena Partnerského výboru města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OSÚ: PV má v současnosti celkem 15 členů. Mgr. Václav Böhm nemá námitek - předpokládá, že je navrhovaný člen
znalý německého jazyka.
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 358- 15345/16,
(uložen úkol číslo 21821).
RM jmenuje Mgr. Vladimíra Šanovce novým členem Partnerského výboru města Nové Město nad Metují. RM ukládá OSÚ
zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 358 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Zápis ze 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/10 - Flash Příloha: RM 358 - 7/10 - Flash

Zápis ze 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016 - viz příloha č. RM 358 - 7/10.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Připomínky k zápisu vznesl Ing. Prouza, na jejichž základě vzešel nový bod č. RM 358 - 7/18.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 358- 15346/16,
(uložen úkol číslo 21822).
RM bere na vědomí Zápis ze 5. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016 a ukládá TAJ zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
RM 358 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.11 Obecně závazná vyhláška č. 9/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/11 - Flash Příloha: RM 358 - 7/11 - Flash

Obecně závazná vyhláška č. 9/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Požární řád města Nové
Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Viz bod 7/4.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 358- 15347/16,
(uložen úkol číslo 21823).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2016, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 Požární
řád města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 358 - 7/11.
RM 358 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Řád pohřebiště a Ceník za nájmy hrobových míst a ceny služeb poskytované na pohřebištích
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/12 - Flash Příloha: RM 358 - 7/12 - Flash

Nově vypracovaný Řád pohřebiště a Ceník za nájmy hrobových míst a ceny služeb poskytované na pohřebištích.
K rozhodnutí:
Schválit Řád pohřebiště a ceník.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 358- 15348/16
RM schvaluje Řád pohřebiště a Ceník za nájmy hrobových míst a ceny služeb poskytované na pohřebištích ve znění přílohy
č. RM 358 - 7/12.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Smlouva o společném postupu s příspěvkovými organizacemi - nákup tonerů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/13 - Flash Příloha: RM 358 - 7/13 - Flash

Smlouva na společnou realizaci zakázky malého rozsahu, předmětem smlouvy není finanční plnění.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu, pověřit ST podpisem, ředitelům PO uložit podepsání.
Odůvodnění:
Další krok z plánu optimalizace provozních nákladů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 358- 15349/16
RM schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu mezi městem a svými příspěvkovými organizacemi, a to za účelem
realizace společné zakázky na nákup tonerů pro městský úřad a příspěvkové organizace a pověřuje ST jejím podpisem ve
znění přílohy č. RM 358 - 7/13.
RM 358 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.14 Zápis z 26. zasedání Partnerského výboru ze dne 05.10.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/14 - Flash Příloha: RM 358 - 7/14 - Flash

RM je předložen zápis z 26. zasedání Partnerského výboru ze dne 05.10.2016 - viz příloha č. RM 358 - 7/14.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem PV + vzít ho na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 358- 15350/16
RM bere na vědomí zápis z 26. zasedání Partnerského výboru ze dne 05.10.2016, ve znění přílohy č. RM 358 - 7/14.
RM 358 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.15 Veřejná zakázka malého rozahu - Telefonní ústředna
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/15 - Flash Příloha: RM 358 - 7/15 - Flash

Veřejná zakázka na dodávku a instalaci telefonní ústředny vč. koncových zařízení.
K rozhodnutí:
Vyloučit uchazeče, schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
V průběhu hodnocení bylo zjištěno, že nabídka č. 6. není v souladu se zadávací dokumentací, a to v rozsahu
dodržení specifikace minimálních požadavků na technické vlastnosti předmětu zakázky - koncová zařízení nesplnila
požadavky zadavatele.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč vedoucí odboru Odbor správy úřadu
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 358- 15351/16,
(uložen úkol číslo 21824).
RM na základě doporučení komise vyřadila nabídku č. 6 firmy DTW Telecom, s.r.o., a to z důvodu nedodržení minimální
technické specifikace předmětu plnění zakázky. RM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku č. 4 společnosti TeleKom, s.r.o,
Máchova 266, 551 01 Jaroměř, IČO: 60834433, za nabídkovou cenu 202.986 Kč bez DPH, 42.627 Kč DPH, 245.613 Kč vč.
DPH. V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem schvaluje RM pořadí na 2. místě, a to nabídku č. 7 společnosti
Jiří Nešněra, se sídlem M. Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 40132391, za nabídkovou cenu 229.922 Kč
bez DPH, 48.284 Kč DPH, 278.206 vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo ve znění přílohy č. RM 358 - 7/15 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 358 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Zadání veřejné zakázky "Grafické zpracování a tisk Novoměstského zpravodaje"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/16 - Flash Příloha: RM 358 - 7/16 - Flash

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na "Grafické zpracování a tisk Novoměstského zpravodaje".
Hodnocena byla ekonomická výhodnost nabídky. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v protokole - viz příloha č. RM
358 - 7/16.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 358- 15352/16,
(uložen úkol číslo 21825).
RM na základě doporučení komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku firmy Tiskárna VaH Print Hlávko s. r. o., se
sídlem: Náchodská 215, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28783956, za nabídkovou cenu 172.200 Kč bez DPH (25.830
Kč = 15 % DPH), nabídková cena vč. DPH = 198.030 Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou Tiskárna VaH Print Hlávko s. r. o., se sídlem: Náchodská 215, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28783956, ve
znění přílohy č. RM 358 - 7/16, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 358 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.17 Souhlas RM s poskytnutím finančního příspěvku na zabezpečení sběrného dvora kamerovým
systémem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 358 - 7/17 - Flash Příloha: RM 358 - 7/17 - Flash

Finanční příspěvek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na zabezpečení sběrného dvora (Družstevní ul.)
kamerovým systém.
K rozhodnutí:
Souhlas s přijetím finančního příspěvku na zabezpečení sběrného dvora kamenovým systémem.
Odůvodnění:
V rámci spolupráce společnosti ASEKOL a.s. a Královéhradeckého kraje (Čistá obec, čisté město, čistý kraj) byl
sběrný dvůr v Novém Městě nad Metují vybrán jako vhodný pro realizaci kamerového systému, čímž dojde ke zvýšení
zabezpečení tohoto sběrného dvora (problém s odkládáním odpadu mimo vymezenou provozní dobu, apod.). Cena
realizace nepřevýší finanční příspěvek 50.000 Kč bez DPH. Finanční příspěvek a zajištění kamerového systému bude
administrovat regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje CIRI.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 358- 15353/16
RM souhlasí s přijetím finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč bez DPH na zabezpečení sběrného dvora (ve vlastnictví
města na adrese ul. Družstevní, Nové Město nad Metují) kamerovým systémem. Finanční příspěvek bude poskytnut
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje prostřednictvím CIRI Hradec Králové v letošním roce.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.18 Připomínka radního Ing. Prouzy k zápisu č. 5 Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016
Identifikace:
Připomínka radního Ing. Prouzy k zápisu č. 5 Osadního výboru Krčín ze dne 11.10.2016 (viz bod č. RM 358 - 7/10).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Viz bod č. RM 358 - 7/10 - radní vznesl kritiku toho, že v Novinách Náchodska vyšel článek, ve kterém se uvádí
informace z neukončeného procesu, který se týkal úvah o doplnění některých nových názvů ulic ve městě. Článek
vycházel ze zamítavého stanoviska OV Krčín k návrhu předloženému Názvoslovnou komisí, který projednávala RM a
postoupila ho k vyjádření OV Krčín. Připomněl, že je nyní hlavně třeba celý proces nějak dokončit, tj. zadat úkol pro
OSÚ, aby byl do RM 360 předložen bod, který se bude uvedených návrhů týkat a kde RM vyhodnotí, právě i v
kontextu stanoviska OV Krčín, celou věc s tím, že přijme usnesení, kterým pak věc postoupí do ZM - ať s
doporučením nebo bez něj, neboť ZM je orgán, který je oprávněn o názvech ulic ve městě rozhodovat.
K Čl. 7. 18 USNESENÍ č. RM 358- 15354/16,
(uložen úkol číslo 21826).
RM ukládá OSÚ zapracovat do RM 360 bod do článku Rozvoj, který se bude týkat názvů ulic navržených Názvoslovnou
komisí, ke kterému své zamítavé stanovisko vydal OV Krčín.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.19 Poděkování radního Mgr. Černého za rekonstrukci ulic 28. října a Rašínova
Identifikace:
Mgr. Černý vznesl pochvalu k rekonstrukci ulic 28. října a Rašínova.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý - bude velice rád, pokud se podaří v takovýchto opravách místních komunikací pokračovat i v dalších
letech.
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Tisk: 31.10.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 358 - 24.10.2016

7.20 Podnět radní paní Petruželkové - třídění odpadů - krádeže papíru
Identifikace:
Paní Petruželková upozornila, že někteří občané vybírají kontejnery na papír a poté papír odvážejí do sběren, kde ho
zpeněžují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - ráda by veřejnost upozornila např. článkem v Novoměstském zpravodaji, že se tímto nešvarem
dopouštějí krádeže (pozn.: nejedná se pouze o sociálně slabé jedince).
K Čl. 7. 20 USNESENÍ č. RM 358- 15355/16,
(uložen úkol číslo 21827).
RM ukládá OŽP připravit ve spolupráci s OSÚ článek - upozornění do nejbližšího čísla Novoměstského zpravodaje, ve
kterém budou občané informováni o tom, že ten, kdo odebírá z kontejnerů na tříděný odpad papír a odváží ho do sběrny, kde
za něj obdrží peníze, tak se dopouští fakticky krádeže.
RM 358 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 15.11.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 358:

20:18

Příští porada bude: RM 359, 7.11.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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