Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 369
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 369 (ve volebním období 63. zasedání) ze dne: 10.4.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 369 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00 14:15 14:30
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
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 OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
města)
architekt (Odbor majetku města)
13:20
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:17
města)

Odchod Účast
15:30
Plná
15:30
Plná
15:30
Plná
Neúčast omluvena
15:30
Plná
15:30
Plná
15:30
Plná
15:30
Plná
15:30
Plná
14:50
Částečná
13:10
Částečná
14:17

Částečná

14:16
14:47

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 369 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 369
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 369 (ve volebním období 63. zasedání) ze dne: 10.4.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 369 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00 14:15 14:30
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
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 OMM (Odbor majetku města) 13:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:15
města)
architekt (Odbor majetku města)
13:20
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:17
města)

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
14:50
13:10

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

14:17

Částečná

14:16
14:47

Částečná
Částečná

Odchod
15:30
15:30
15:30

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 369 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 368) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 368 ze dne 27.3.2017 :

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

STIS
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Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 369
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 343- 14516/16

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

20 962 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2017 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením stromu 1 ks ořešáku vlašského na pozemku p. č. 878/14 v k. ú.
Vrchoviny.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 356- 15176/16

Věc : Řešení zeleně a lesoparku u MSSS Oáza

21 637 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

TS Technické služby,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2017 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 8 ks buku lesního a 13 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 673/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že kácení se zrealizuje do konce roku 2016.
Splněno.

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

RM 357- 15215/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 727 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

RM ukládá OMM uzavřít smlouvu, dle předloženého návrhu v příloze č. RM 357 - 2/2, o výpůjčce
částí pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 o celkové výměře 275 m2, všechny pozemky druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, s těmito zájemci: J. F. a J. F.; H. F.; B. J.;
H. G.; M. T.; I. K.; V. O. a M. O.; V. D.; J. P. a L. P. a za těchto podmínek: výpůjčka ode dne
01.11.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pozemky nebudou sloužit ke
skladování kompostu, různých materiálů, dřeva, odpadu a sudů, na pozemky nelze umísťovat
stavby (včetně přístřešku), ohniště, vysazovat dřeviny a keře, provádět terénní a jiné úpravy,
pozemky budou přístupné pro údržbu garáží, po ukončení smlouvy budou pozemky vyklizeny,
zarovnány a budou odstraněny veškeré úpravy pokud nebude dohodnuto jinak.
Smlouva nebyla uzavřena. RM rozhodla o novém zveřejnění usnesením č. RM 365-15660/17 z
13.2.2017. Navrhujeme vyřadit, nelze splnit.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.
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Tisk: 13.4.2017

RM 357- 15228/16

Věc : Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti U Luštince

21 739 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

19.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: CecetA
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

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

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Nyní probíhá zpracování PD, termín odevzdání je
dne 31.05.2017. Po dohodě na OMM budou dopisy obyvatelům sídliště U Luštince odeslány až bude
předána kompletní PD, se kterou se budou moci případní zájemci seznámit..
RM 358- 15303/16

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

21 792 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

28.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

RM konstatuje, že město prozatím neobdrželo vyjádření DI PČR k žádosti o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa na pozemku města na p. p. č. 2288/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Z tohoto
důvodu a dále také z důvodu doplnění žádosti pí Z. st. ze dne 19.10.2016, RM přesouvá
projednání této záležitosti do RM 360.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 28.8.2017 z důvodu: Na dopis, který byl pí Z. zaslán dne 24.11.2016, ve
kterém město žádá o sdělení, jakým způsobem bude pí Z. v této záležitosti postupovat, dále nebylo
prozatím odpovězeno..
RM 360- 15372/16

Věc : Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům s veřejnou technickou infrastrukturou

21 860 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

RM nedoporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3,
681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v
k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do jejího základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného
znaleckým posudek do majetku města a ukládá OMM projednat se společností možnost
výpůjčky, pronájmu nebo prodeje uvedených nemovitostí.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Představenstvo společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., dosud nestanovilo jednotný postup. Uspořádání majetkových vztahů k
užívaným pozemkům řeší s cca 17 obcemi. Ke všem je třeba přistupovat stejně. Po vydání konkrétního
řešení se ozvou..
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Tisk: 13.4.2017

RM 360- 15377/16

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

21 865 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2017 Plnění:

RM bere na vědomí stanovisko pí V. J. a 3 podání p. J. M. ke zveřejněnému záměru města i
zaslané odpovědi města na tato jejich podání, vše ve znění přílohy č. RM 360 - 2/7.
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem Autodoprava Pavel Pop, IČO: 49986686, Raisova 1558,
547 01 Náchod, plátcem DPH, smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 57 m2,
druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, z majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, dle podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru, za účelem parkování, vč. údržby zpevněného příjezdu a
přiléhající zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné v
nabídnuté a tedy sjednané výši 192 Kč/m2 pozemku, tj. v celkové výši 10.944 Kč ročně.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 366- 15710/17

Věc : Žádost manželů Ch. ze dne 13.02.2017 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

22 113 Vznik úkolu: 27.2.2017

Termín :

TS Technické služby,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2017 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les - 1 ks jasan - na pozemku p. p. č. 24/1 v k. ú.
Krčín.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15731/17

Věc : SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a
chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“

22 127 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce v
1. NP ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920,
547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/3, za částku 44.201 Kč vč. DPH a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

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

RM 367- 15732/17

Věc : Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě a právu provést stavbu

22 128 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu „Rekonstrukce mostu v km
49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, ve
znění přílohy č. RM 367 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 367- 15735/17

Věc : SOD Projektová dokumentace „Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce v 1.
NP ZŠ Komenského“

22 131 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení pro chlapce v 1. NP
ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920,
547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/7, za cenu ve výši 44.201 Kč vč. DPH a pověřuje
ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15740/17

Věc : VŘ - Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují

22 135 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek pro 9 dílčích částí předložených komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují“
rozdělené na 9 dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „náměstí 17. listopadu, Žižkovo náměstí" firmě New Visit s.r.o., Komenského 264,
500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 229.295 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o., Komenského 264,
500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Park Krčín, Park OÁZA“ firmě Re:architekti studio s.r.o., Bělohorská 193/149,
169 00 Praha 6, Břevnov, za nabídkovou cenu 338.800 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Re:architekti studio s.r.o.,
Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6, Břevnov, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Rašínova - 28. října - Boženy Němcové, ul. 28. října, Bořetín - Klosova“ firmě
New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 543.895 Kč vč.
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 4 „nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada“ firmě Ing. arch. Petr Brožek,
Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť, za nabídkovou cenu 172.000 Kč (není plátce DPH). RM
schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing.arch.
Petr Brožek, Nerudova 1125/4, 589 01 Třešť, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Pro dílčí část 5 „Vrchoviny, Spy“ firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 628.595 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 6 „Slavoňov, Mezilesí“ firmě Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, za
nabídkovou cenu 359.370 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, ve znění
přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 7 „Bohuslavice“ firmě Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, za
nabídkovou cenu 254.100 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Atelier AURUM, Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, ve znění
přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 8 „Jestřebí, Přibyslav“ firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 192.995 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 9 „Provodov - Šonov“ firmě SURPMO a.s., Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, za
nabídkovou cenu 580.800 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou SURPMO a.s., Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, ve znění
přílohy č. RM 367 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 367- 15760/17

Věc : Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 142, ul. Nerudova, vč. pozemku p. p. č. 390/1
a části pozemku p. p. č. 312

22 152 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN/562

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu č. p. 142 v celkové výměře 58 m2,
pronájmem pozemku p. p. č. 390/1 o celkové výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 312 o
celkové výměře 10 m2 dle nabídky č. 2, tj. uchazeči Entreza s.r.o., Hradecká 647/7, Opava, IČO:
01543652, za nabídkovou cenu 2.500 Kč/měsíc. Propojení pozemku p. p. č. 390/1 s
Kinokavárnou, umístěnou v sousedním objektu KINA 70, je podmíněno kladným stanoviskem
Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15779/17

Věc : Doplnění nového člena do KKULT - podnět KKULT

22 158 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
3.4.2017 Plnění:

RM jmenuje novou členkou Komise kulturní Bc. Ladu Všetičkovou, DiS. RM ukládá OSÚ zajistit a
předat jmenovací dekret.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15782/17

Věc : Smlouva o akceptaci platebních karet s ČSOB, a.s.

22 161 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

31.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu s
Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ve znění přílohy č.
367- 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno. Smlouva byla uzavřena a terminály jsou v provozu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15783/17

Věc : Změna platového výměru ředitelky Městského střediska sociálních služeb Oáza

22 162 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

1.4.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s navrženým platovým výměrem paní Mgr. Jany Balcarové, ředitelky Městského
střediska sociálních služeb Oáza, ode dne 01.04.2017. Platový výměr se mění v důsledku
dosazení určené délky praxe na vyšší platový stupeň.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 367- 15784/17

Věc : Smlouva o společném postupu města a příspěvkové organizace - nákup elektrické
energie

22 163 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a všemi
příspěvkovými organizacemi na společný nákup elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 367 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - odesláno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15785/17

Věc : Smlouva o společném postupu města a obcí - nákup elektrické energie

22 164 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o společném postupu mezi městem Nové Město nad Metují a obcemi za
účelem společného nákupu elektrické energie, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/3, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno - odesláno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15786/17

Věc : Dodatek k servisní a materiálové smlouvě na kopírovací stroj

22 165 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12511624 mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO: 00176150, se sídlem
Žarošická 13, 628 00 Brno, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/4, za částku paušálu 461 Kč bez DPH,
tj. 557,81 Kč vč. DPH, a to do dne 31.12.2018 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno - odesláno.

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

RM 368- 15798/17

Věc : Výpůjčka části pozemku v ul. Na Františku

22 174 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2017 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, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, za účelem údržby zeleně a přístupu k domu č. p. 844 a za
podmínky, že pro průchod od domu č. p. 844 k domu č. p. 501 bude užíván pouze pozemek p. p.
č. 733/30 v k. ú. Nové Město nad Metují (asfaltová komunikace).
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 368- 15805/17

Věc : Žádost o vyjádření ohledně problematiky zasíťování pozemků a vybudování
komunikace v lokalitě Březinky

22 179 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

Garant :

10.4.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM souhlasí s odesláním vyjádření města Nové Město nad Metují na podanou žádost manželů J.
a P. K. o vyjádření ohledně problematiky zasíťování pozemků a vybudování komunikace v
lokalitě Březinky na pozemcích ve vlastnictví společnosti FATO s.r.o., ve znění přílohy č. RM
368 - 3/1. RM souhlasí s tím, aby kanalizace byla řešena dle varianty A, navržené v příloze č.
RM 368 - 3/1 s tím, že ze strany města bude umožněno napojení kanalizačního řadu v ul.
Kasárenská.
RM nesouhlasí s tím, aby kanalizační řad byl uložen do pozemku ve vlastnictví města p. p. č.
658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, dle varianty B v příloze č. RM 368 - 3/1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15817/17

Věc : VŘ - Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují

22 188 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

Garant :

10.4.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

RM na základě protokolu posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele vč. zprávy
o hodnocení nabídek u 9. dílčí části veřejné zakázky „Územní studie veřejného prostranství v
rámci ORP Nové Město nad Metují“ souhlasí s vyloučením účastníka SURPMO a.s., Opletalova
1626/36, 110 00 Praha 1, IČO: 45274886, z důvodu uvedeného v předloženém protokolu, ve
znění přílohy č. RM 368 - 3/13. RM souhlasí se zadáním 9. dílčí části „Provodov - Šonov“ této
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení firmě New Visit s.r.o.,
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25268635, za nabídkovou cenu 749.595 Kč vč.
DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o.,
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25268635, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/13, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

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

RM 368- 15819/17

Věc : Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - výsledky schůzky města a zástupců
společnosti "VaK Náchod, a.s."

22 190 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2017 Plnění:

Garant :

10.4.2017

MST

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

RM ukládá MST projednat na představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
jednorázové splacení částky za kanalizaci Vrchoviny, a to neprodleně po ukončení projektu.
Splněno. Žádost byla projednána představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., dne 03.04.2017. Představenstvo většinově trvá na původním usnesení z roku 2010, že
jednání mezi městem a společností proběhnou po ukončení udržitelnosti projektu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15823/17

Věc : Zápis ze 131. zasedání Bytové komise

22 192 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN - 563

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
31.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 131. zasedání Bytové komise konané dne
08.03.2017 ve znění přílohy č. RM 368 - 4/1.
OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 368- 15824/17

Věc : Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne
28.02.2017

22 193 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN - 564

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
31.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017
do dne 28.02.2017 ve znění přílohy č. RM 368 - 4/2.
OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15825/17

Věc : Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

22 194 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN - 565

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
31.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 28.02.2017 ve znění
přílohy č. RM 368 - 4/3.
OSN bere na vědomí.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15826/17

Věc : Smlouva o nájmu nebytových prostor č. p. 142

22 195 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN - 567

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání, která se týká pronájmu prostor v
objektu č. p. 142, ul. Nerudova, přilehlého pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku st. p. č. 312 a
dále RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavební úpravy výše uvedeného prostoru v objektu
č. p. 142 vše ve znění upravené přílohy č. RM 368 - 4/4. RM pověřuje ST podpisem výše
uvedených smluv.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15828/17

Věc : Technické zhodnocení bytové jednotky - náhrada

22 197 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

10.4.2017

Int: OSN - 569

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
10.4.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s úhradou technického zhodnocení ve výši 7.889 Kč bytové jednotky č. 3 v bytovém
domě, která byla v letech 1992-1993 zrekonstruována na náklady nájemce manželů P. a Z. A.,
ve znění přílohy č. RM 368 - 4/6.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15840/17

Věc : Užívání veřejného prostranství - Traken

22 200 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s bezplatným užíváním veřejného prostranství - travnaté plochy vedle letního
stadionu gen. Klapálka ve dnech 24.04. - 01.05.2017 dle ohlášení p. P. N., za účelem
uspořádání středověkého divadla Traken na koních. Součástí akce bude i účast rytířů na akci
Brány města dokořán.
Bereme na vědomí osvobození od místního poplatku.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 13.4.2017

RM 368- 15843/17

Věc : Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

22 203 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

Garant :

10.4.2017

ST

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

RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-21/2017 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, (dále jen „ÚP“) předmět dohody/druh práce: 3x
dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017
a Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-22/2017 uzavřenou s ÚP, předmět dohody/druh práce: 1x obsluha
parkoviště a veřejného WC ode dne 01.05.2017 do dne 30.09.2017, ve znění přílohy č. RM 368 6/4, a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno. Dohoda byla podepsána.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15844/17

Věc : Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

22 204 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřené s Úřadem práce Českém
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dodatku: poskytování finančního
příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou
zeleň bude prodlouženo ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2018, ve znění přílohy č. RM 368 6/5 a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno. Dodatek č. 3 byl podepsán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15845/17

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

22 205 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OS Odbor správní,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I.
čtvrtletí 2017 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 368 - 6/6.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15846/17

Věc : Smlouva o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017

22 206 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017 mezi městem Nové
Město nad Metují a Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, IČO: 72496991, ve znění přílohy č. RM 368 - 7/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - 1 paré podepsané Smlouvy o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017 vč.
Přílohy č. 1-4 bylo paní Sedloňové z Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové kontaktní pracoviště v Náchodě odesláno dne 30.03.2017 prostřednictvím České pošty, s. p.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 368- 15849/17

Věc : Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 9825070362/2017, E2017/6668

22 208 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

OS Odbor správní,
10.4.2017
Poslední kontrola:

5.4.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

10.4.2017

RM schvaluje Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 9825070362/2017, E2017/6668, na provoz frankovacího stroje Neopost IS 350, uzavřenou mezi městem
Nové Město nad Metují a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO:
47114983, DIČ: CZ47114983, ve znění přílohy č. RM 368 - 7/4, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 368- 15851/17

Věc : Smlouva č. 23/17/D - kabiny WC a příslušenství - mobilní WC na hřiště ve
Vrchovinách

22 210 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
10.4.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2017 Plnění:

10.4.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu č. 23/17/D mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Eko Delta,
s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, o pronájmu mobilní toalety pro rok 2017, ve znění
přílohy č. RM 368 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

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

13:00
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Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 369 - 10.4.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Zveřejnění záměru darovat pozemky do majetku KČT Nové Město nad Metují, z. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 2/1 - Flash Příloha: RM 369 - 2/1 - Flash

Klub českých turistů Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154, se sídlem Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město
nad Metují (dále jen "KČT") žádá město o darování pozemků p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, st. p. č. 1561 o
výměře 50 m2 a st. p. č. 1562 o výměře 48 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města do majetku spolku.
Přílohy č. RM 369 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města darovat pozemky.
Odůvodnění:
KČT se stará o pozemek 11 let na základě smlouvy o výpůjčce. Organizuje akce pro děti a mládež a vede si velmi
dobře. Na investice do pozemku nemůže žádat o prostředky z dotací, protože pozemky nemá ve vlastnictví.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 369- 15855/17,
(uložen úkol číslo 22213).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat pozemky p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, st. p. č. 1561 o výměře 50 m2 a
st. p. č. 1562 o výměře 48 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města do majetku Klubu českých turistů Nové
Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154, se sídlem Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují s tím, že obdarovaný
uhradí všechny náklady s tím spojené.
RM 369 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Koupě pozemku v k. ú. Vrchoviny pro parkování
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 2/2 - Flash Příloha: RM 369 - 2/2 - Flash

Paní L. M. žádá o koupi části pozemku p. p. č. 876/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. Vrchoviny o výměře 25,22 m2 pro parkovací místo, které chce v budoucnu vyštěrkovat. Přílohy č.
RM 369 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem pozemku nesouhlasí - viz vyjádření odborných útvarů MěÚ v příloze č. RM 369 - 2/2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o vhodnosti či nevhodnosti využívání takovýchto veřejných ploch pro soukromé účely.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15856/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 876/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k. ú. Vrchoviny o výměře 25,22 m2 pro parkovací místo. RM v souladu se stanovisky odborných
útvarů MěÚ konstatuje, že se jedná o veřejný prostor, který nemá město zájem zmenšovat. Dále není možné budovat
parkovací stání nad vodovodem, který pod pozemkem vede.
RM 369 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

2.3 Koupě pozemků pod komunikací a cyklostezkou v ul. Náchodská do vlastnictví města
Zdroj. dokum.: RM 369 - 2/3 - Flash Příloha: RM 369 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Po dokončení stavby cyklochodníku a komunikace v ul. Náchodská je třeba vypořádat vlastnictví k pozemkům pod
touto stavbou. U cyklostezky vypořádání vlastnictví k pozemkům bylo podmínkou přidělení dotace ze SFDI. Dle
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.06.2011 s fy AMMANN Czech Republic a.s., IČO: 00008753, Náchodská
145, 549 01 Nové Město nad Metují, se město zavázalo uhradit za 263 m2 zastavěných stavbou cyklostezky a
komunikace v ul. Náchodská celkovou částku 78.900 Kč, tj. 300 Kč/m2 pozemku.
Jedná se o tyto zastavěné pozemky v k. ú. Vrchoviny:
p. p. č. 2064/2 o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace p. p. č. 2064/3 o
výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2064/4 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2064/5 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2065 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2066 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
Zastavěné pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují:
p. p. č. 547/9 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 547/10 o výměře 12m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 547/19 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Zastavěné pozemky byly zapsány do KN dle kolaudačního rozhodnutí č. j.: NMNM/441/2017/OVRR/SkM ze dne
12.01.2017 a dle GP č. 2074-108/2016 pro k. ú. Nové Město nad Metují, který byl zapsán do KN dne 31.03.2017 a č.
564-122/2016 pro k. ú. Vrchoviny, který byl zapsán do KN dne 16.02.2017. Přílohy č. RM 369 - 2/3.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s koupí pozemků.
Odůvodnění:
Majetkové vypořádání po dokončení stavby cyklostezky bylo podmínkou přidělení dotace ze SFDI. Realizace
rekonstrukce komunikace v ul. Náchodská byla podmíněna požadavkem SS KHK, aby majetkové vypořádání s fy
AMMANN Czech Republic, a.s., provedlo po dokončení stavby komunikace v ul. Náchodská na své náklady město.
Cena 300 Kč/m2 pozemku byla sjednána mezi městem a společností v roce 2011.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15857/17,
(uložen úkol číslo 22214).
RM doporučuje ZM souhlasit s koupí těchto pozemků z majetku fy AMMANN Czech Republic a.s., IČO: 00008753,
Náchodská 145, Nové Město nad Metují:
- v k. ú. Vrchoviny:
p. p. č. 2064/2 o výměře 17 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2064/3 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2064/4 o výměře 26 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 2064/5 o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha;
p. p. č. 2065 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
a p. p. č. 2066 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
- v k. ú. Nové Město nad Metují:
p. p. č. 547/9 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
p. p. č. 547/10 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
a p. p. č. 547/19 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, o celkové výměře 263 m2 za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku, tj. za
celkovou kupní cenu 78.900 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad do KN.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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2.4 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v ul. Náchodská do vlastnictví města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 2/4 - Flash Příloha: RM 369 - 2/4 - Flash

Po dokončení stavby cyklostezky a chodníků v ul. Náchodská u silnice č. III/28520a zapsání GP č. 2074-108/2016 na
zaměření stavby vč. zelených ploch v k. ú. Nové Město nad Metují je třeba vypořádat vlastnictví k dotčeným
pozemkům uvedeným v usnesení RM. Majetkové vypořádání pozemků je podmínkou přidělení dotace ze SFDI.
Příloha č. RM 369 - 2/4.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s přijetím daru.
Odůvodnění:
Po dokončení stavby je třeba provést majetkoprávní vypořádání, protože je podmínkou přidělení dotace ze SFDI.
Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. si ponechá pouze průjezdní profil komunikace v ul. Náchodská.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15858/17,
(uložen úkol číslo 22215).
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru (bezúplatný převod) pozemků:
p. p. č. 2055/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 487 m²),
p. p. č. 2055/22 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 62 m²),
p. p. č. 2055/23 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 29 m²),
p. p. č. 2055/24 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 222 m²),
p. p. č. 2055/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 31 m²),
p. p. č. 2055/26 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 134 m²),
p. p. č. 2055/27 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 10 m²),
p. p. č. 2055/28 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m²),
p. p. č. 2055/29 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 41 m²),
p. p. č. 2055/30 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/31 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 50 m²),
p. p. č. 2055/32 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/33 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 237 m²),
p. p. č. 2055/36 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 18 m²),
p. p. č. 2055/37 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 106 m²),
p. p. č. 2055/38 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 102 m²),
p. p. č. 2055/41 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 269 m²),
p. p. č. 2055/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 70 m²),
p. p. č. 2055/46 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/47 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 36 m²),
p. p. č. 2055/48 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 23 m²),
p. p. č. 2055/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 277 m²),
p. p. č. 2055/49 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/50 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 64 m²),
p. p. č. 2055/51 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/52 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/53 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/54 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/55 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/56 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 13 m²),
p. p. č. 2055/57 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/58 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 88 m²),
p. p. č. 2055/61 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/62 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 19 m²),
p. p. č. 2055/63 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 68 m²),
p. p. č. 2055/60 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 577 m²),
p. p. č. 2055/42 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 16 m²),
p. p. č. 2055/43 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/44 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 3 m²),
p. p. č. 2055/45 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 38 m²),
p. p. č. 2055/59 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 7 m²),
p. p. č. 2055/39 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/40 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/17 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/34 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/35 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 4 m²),
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p. p. č. 2055/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 65 m²),
p. p. č. 2055/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 26 m²),
p. p. č. 2055/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 34 m²),
p. p. č. 2055/10 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 52 m²),
p. p. č. 2055/14 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 55 m²),
p. p. č. 2055/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 45 m²),
p. p. č. 2055/18 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 4 m²),
p. p. č. 2055/20 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/21 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m²),
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
z majetku Královéhradeckého kraje, svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 70947996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (obdarovaný), a to vč. omezující podmínky dárce: "Smluvní strany tímto
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci /
veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne." Návrh na vklad do KN uhradí obdarovaný.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Změna omezující podmínky v darovací smlouvě na pozemky v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
ZM schválilo usnesením č. ZM 116-7476/16 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), p. p.
č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace,
výměře 13 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, z majetku KHK do vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Jedná se o pozemky pod stavbami chodníků u silnice č. III/28520 a pod místní komunikací ve Vrchovinách s
tím, že ZM zároveň schválilo dle požadavku dárce ve smlouvě 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.“, což je v kupní
smlouvě nestandardní podmínka, se kterou bylo třeba ZM seznámit a nechat ji schválit. Dne 31.03.2017 požádal
dárce o projednání a schválení v ZM této změny projednané omezující podmínky: „Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní
komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ Tuto podmínku je třeba opětovně projednat v ZM a
schválit, aby město mohlo s dárcem uzavřít darovací smlouvu.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/schválit.
Odůvodnění:
Schválení omezující podmínky je nezbytné pro uzavření darovací smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 369- 15859/17,
(uložen úkol číslo 22216).
RM doporučuje ZM schválit omezující podmínku při bezúplatném převodu (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), p. p.
č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, výměře
13 m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, z majetku Královéhradeckého kraje, svěřených do hospodaření
Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 709 47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce) do vlastnictví
města Nové Město nad Metují v tomto znění: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení,
kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ Návrh na
vklad do KN uhradí obdarovaný.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

2.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Spy
pro RD
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 2/6 - Flash Příloha: RM 369 - 2/6 - Flash

Žadatel, Elektro-comp spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, požádal o uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-2015552 Spy knn p. p. č. 241/1 pro RD
Š. a předložil její návrh. Žadatel navrhuje v pozemku města p. p. č. 600, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Spy umístit v délce 24 m kabelové vedení nízkého napětí dle situace v příloze. Přílohy č.
RM 369 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů je v příloze č. RM 369 - 2/6. Žadatelem předložená smlouva je dle těchto vyjádření upravena.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 369- 15860/17,
(uložen úkol číslo 22217).
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV2015552 Spy knn p. p. č. 241/1 pro RD Š., ve znění přílohy č. RM 369 - 2/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 369 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 369 - 10.4.2017

Rozvoj

13:20

OMM

3.1 ÚP aktuální informace pro ZM
Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/1 Příloha: RM 369 - 3/1

Identifikace:

Pořizovatel po opakovaných připomínkách dokončil kontrolu textové části návrhu ÚP. Na základě toho zahájil
pokračování spolupráce s Ing. arch. Alešem Palackým na vypracování návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu
rozhodnutí o námitkách. Dne 03.04.2017 pořizovatel obdržel upravenou grafickou část dokumentace pro opakované
veřejné projednání - v současné době probíhá její kontrola a soulad s částí textovou.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního rozvoje

ST - dodatečná informace k projednávanému bodu byla zaslána Mgr. Adamem Balcarem e-mailem v pondělí. ST - čte
e-mail. TAJ uvedl, že doplňkové informace by měly být uvedeny v pozvánce do ZM. MST - město by mělo trvat na
prvních termínech, které jsou v doplněných informacích uváděny.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 369- 15861/17,
(uložen úkol číslo 22218).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav příprav nového ÚP ve znění informací uvedených v příloze č. RM 369 - 3/1.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost AUTO-BRANKA o povolení akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/2 - Flash Příloha: RM 369 - 3/2 - Flash

Společnost AUTO-BRANKA, spol. s.r.o., z Prahy 4, žádá o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA
2017" dne 24.06.2017 na Husově náměstí před "vlaštovkami" - viz příloha č. RM 369-3/1. Samotná akce by se konala
od 13:00 do 20:00 hodin. Na ploše bude přistaveno 6 osobních vozidel s možností testovacích jízd. Při této akci
proběhne doprovodný program pro návštěvníky včetně soutěží pro děti. Sponzorem akce je ŠKODA AUTO a
KOFOLA. Součástí žádosti je napojení na energo sloupek.
K rozhodnutí:
Projednat žádost AUTO-BRANKA o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017".
Odůvodnění:
ODSH: Akce bude ze strany ODSH vyžadovat předchozí povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. V případě,
že zábor bude pouze na vyvýšeném prostoru před Vlaštovkami a nebude vyžadovat žádnou přechodnou úpravu
dopravního značení, tak není zapotřebí předchozího souhlasu PČR DI Náchod. Žádost na ODSH je třeba podat v
termínu 30 dnů před akcí. OF: Poplatek za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce činí dle vyhlášky 10
Kč/m2/den. MP: Upozorňuji na akci U nás na zámku, kde je předpoklad většího množství návštěvníků směřujících k
zámku. MP počítá se zvýšeným dohledem nad celou akcí. OS: Souhlasí s konáním akce, čas akce je po konání
dopolední svatby. TS: Nemám připomínek. OMM: souhlasí s konáním akce. OŠKS: Souhlasí s konáním akce, ve
stejném termínu bude probíhat festival U nás na zámku, ale obě akce by si neměly konkurovat.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15862/17,
(uložen úkol číslo 22219).
RM projednala žádost společnosti AUTO-BRANKA, spol. s.r.o., Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 4924589, o
povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017" na Husově náměstí dne 24.06.2017 od 13:00 do 20:00 hodin.
RM souhlasí s konáním akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2017" za podmínky dodržení schválených podmínek „Obecné
podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích".
RM 369 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

3.3 Opětovná žádost obce Chlístov o řešení havarijního stavu komunikace mezi obcemi Spy a Chlístov
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/3 - Flash Příloha: RM 369 - 3/3 - Flash

Obec Chlístov jménem svých občanů opětovně žádá o řešení havarijního stavu komunikace ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují mezi obcemi Spy a Chlístov. Oprava komunikace byla vždy ze strany vlastníka řešena pouze
"zalepením" některých výtluků, což vydrželo jen několik měsíců. Denně zde projíždí několik autobusů a je zde často
vedena i objížďka na Nové Město nad Metují nebo na Dobrušku. Žádost obce Chlístov - viz příloha č. RM 369 - 3/3.
Naposledy bylo projednáno v RM 291 čl. 3/1, dne 31.03.2014 s tímto usnesením: "RM bere na vědomí žádost obce
Chlístov a konstatuje, že za současného stavu a objemu financí v rozpočtu města, není město schopno zabezpečit
zásadní rekonstrukci uvedené komunikace, tzn., že i nadále budou probíhat opravy prováděné v rámci činnosti TS
města." Dopis z roku 2014 je součástí přílohy č. RM 369 - 3/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost obce Chlístov.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: V současné době probíhají jednání mezi zástupci jednotlivých obcí o společném projektu
Cykloregion Vlastimila Moravce. Tento projektový záměr byl schválen v ZM 109 s tímto usnesením: „ZM schvaluje ve
znění příloh č. ZM 109 - 4/21 projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce spojující cyklotrasou města a obce
Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice-Ještětice a uzavření dohody o
spolupráci při jeho budování mezi všemi vyjmenovanými městy a obcemi.“ Obec Chlístov je seznámena s tímto
záměrem a ví, že se pokusíme společně podat žádost na PD v rámci propojení obcí Podbřezí až Provodov-Šonov
formou cyklotrasy. Následně budou hledány další dotační prostředky na opravy, rekonstrukce a novostavby
jednotlivých úseků na celé cyklotrase včetně rekonstrukce komunikace úseku mezi obcí Chlístov a Spy. Stanovisko
TS: Chlístovská ulice je rozbitá a plná výtluků. Povrch vozovky není klasický asfaltový koberec, ale asfaltovou emulzí
stříkaný štěrk. Tato technologie se používala v 70. letech minulého století, ale pro dnešní provoz je nedostačující,
protože původní asfaltové pojivo už kamenivo neudrží pohromadě, cesta se rozpadá. Námi prováděné opravy
spočívají pouze ve vyčištění výtluků nebo krajnice, doplnění asfaltové směsi a zaválcování. Celá tato komunikace (v
délce 2300 m) by potřebovala kompletní rekonstrukci.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - do textace doplnit, že se plánuje cyklostezka, v tom je určitá šance na komplexní opravu. Ing. Neumann - dotaz
na aktuální stav jednání kolem cyklostezky. MST - plánuje se cyklostezka z Chlístova do Spů. Je problém, jak
pokračovat ze Spů do Krčína - buď ulicí Železova louka nebo přes Budín a dále pokračovat do Vrchovin a do
Provodova-Šonova.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15863/17,
(uložen úkol číslo 22220).
RM bere na vědomí žádost obce Chlístov a konstatuje, že za současného stavu a objemu financí v rozpočtu města, není
město schopno zabezpečit zásadní rekonstrukci uvedené komunikace, tzn., že i nadále budou probíhat opravy prováděné v
rámci činnosti TS města.
RM 369 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Zápis č. 12 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 28.03.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/4 - Flash Příloha: RM 369 - 3/4 - Flash

RM je předkládán zápis č. 12 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 28.03.2017.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 12 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15864/17
RM se seznámila se zápisem č. 12 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 28.03.2017 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 369 - 3/4.
RM 369 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

3.5 VŘ - Dětské hřiště v Krčínském parku, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/5 - Flash Příloha: RM 369 - 3/5 - Flash

Dne 20.03.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Dětské hřiště v Krčínském parku, Nové Město nad Metují“. Dne 29.03.2017 se konalo
hodnocení a posouzení nabídek speciálně schválenou hodnotící komisí, která předkládá RM protokol posouzení a
hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky, ne/schválit SOD.
Odůvodnění:
Bylo podáno 6 nabídek, bylo posuzováno a hodnoceno 9 návrhů dětského hřiště. V rozpočtu města je na tuto akci
schváleno 650 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 369- 15865/17,
(uložen úkol číslo 22221).
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště v Krčínském parku, Nové Město nad Metují“ firmě YGGDRASILMONT s.r.o.,
Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 429.429 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, ve znění
přílohy č. RM 369 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 369 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 VŘ - Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují / 2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/6 - Flash Příloha: RM 369 - 3/6 - Flash

Dne 05.04.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují / 2. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání,
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky, ne/schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. V rozpočtu města je na tuto akci schváleno 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 369- 15866/17,
(uložen úkol číslo 22222).
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují“ firmě ELTYM Hronov, spol. s
r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, za nabídkovou cenu 289.834,60 Kč vč. DPH. V případě nezájmu ze strany prvního
uchazeče RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 298.462,23 Kč vč. DPH, který se umístil na druhém místě. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ELTYM Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, ve znění přílohy č. RM
369 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 369 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

3.7 VŘ - MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/7 - Flash Příloha: RM 369 - 3/7 - Flash

Dne 05.04.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „MSSS
Oáza - výměna krytiny a střešních oken. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení
nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku, uložit opětovné vypsání veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci nebylo uvedeno, že se u této veřejné zakázky
jedná o přenesení daňové povinnosti, a bylo v ní chybně uvedeno, že nabídky budou hodnoceny podle nejnižší
nabídkové ceny vč. 21 % DPH. Z tohoto důvodu ORM doporučuje veřejnou zakázku zrušit a opětovně ji vypsat s
opravenou zadávací dokumentací.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 369- 15867/17,
(uložen úkol číslo 22223).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken". RM ukládá
OMM tuto veřejnou opětovně vypsat s opravenou zadávací dokumentací.
RM 369 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

3.8 Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektů č. p. 408 a
122, Komenského ul., Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/8 - Flash Příloha: RM 369 - 3/8 - Flash

Na město byla podána žádost pí J. o komplexní vyjádření ke stavebnímu záměru - Stavební úpravy, přístavba a
nástavba objektů č. p. 408 a 122, Komenského ul., Nové Město nad Metují. OMM se touto žádostí zabývalo z hlediska
architektury a urbanismu, z hlediska koncepce zeleně a dopravy, VO a s z hlediska majetkoprávního. Pozemek
určený pro přístavbu prodalo město pí J. se záměrem, že bude přístavba provedena až po uliční čáru a prodej byl
uskutečněn s tím, že přístavba bude provedena dle situace, která byla součástí Kupní smlouvy. Předložená žádost výkresová dokumentace však nebyla s tímto v souladu, proto se konala na MěÚ schůzka za účasti manželů J. a pí G.
P., která je zastupuje. Na tomto jednání OMM požadovalo doplnění studie celého komplexu přístavby, tak aby bylo
vidět, že zástavba bude až k uliční čáře. Dále bylo domluveno, že v dalších fázích bude zpracována projektová
dokumentace pro územní řízení na kompletní přístavbu a stavební povolení bude pak již děleno na etapy. Doplnění
bylo zasláno, k tomu mělo OMM další připomínky a požadavky, na které mu bylo odpovězeno pí G. P. - viz příloha č.
RM 369 - 3/8.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s předloženou objemovou studií na celý komplex přístavby u akce "Stavební úpravy, přístavba a
nástavba objektů č. p. 408 a 122, Komenského ul., Nové Město nad Metují"; ne/souhlasit, aby byla zpracována PD k
územnímu řízení na celý komplex přístavby u akce; ne/souhlasit, aby PD ke stavebnímu povolení na akci;
ne/souhlasit s tím, že nebude stanoven přesný termín výstavby jednotlivých etap, neboť nejsou známy termíny vydání
stavebních povolení na jednotlivé etapy a výstavba je též závislá na příjmech stavebníka, příp. stanovit jiný postup.
Odůvodnění:
Po předložení upravené studie, kde byl předložen komplexně celý areál, tak byla doložena jen objemová studie ne
architektonická. Na základě opětovného vyžádání ORM (viz příloha č. RM 369 - 3/8 požadavky a odpovědi pí G. P.
červeně) bylo zástupkyní J. odpovězeno, že vzhled a konstrukční části budou řešeny až v dokumentaci pro územní
řízení. Zůstává otázkou, zda město odsouhlasí pouze objem bez znalosti architektonického vzhledu. Při jednání na
MěÚ (za účasti manželů J., pí G. P., ARCH a zástupce ORM) byl dohodnut kompromisní postup, že na celý komplex,
tj. na všechny etapy výstavby, bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bude požádáno o územní
rozhodnutí na celek a pro stavební povolení budou PD projektovány po etapách. Závazný termín dokončení výstavby
celého komplexu plánované přístavby nebyl stanoven, dle vyjádření (viz příloha č. RM 369 - 3/8) je závazek
vybudování celého areálu závislý na příjmu stavebníka a na termínech získání stavebních povolení na jednotlivé
etapy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali se zástupci OMM, ORM a ARCH o řešení budoucí výstavby na daných pozemcích.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 369- 15868/17
RM souhlasí s předloženou objemovou studií na celý komplex přístavby akce "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektů
č. p. 408 a 122, Komenského ul., Nové Město nad Metují" s podmínkou, že objekt přístavby bude navržen a zrealizován až k
hranici pozemku p. p. č. 2287/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí, aby byla zpracována projektová dokumentace k
územnímu řízení na celý komplex přístavby u akce "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektů č. p. 408 a 122,
Komenského ul., Nové Město nad Metují". RM souhlasí, aby projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a samotná
realizace akce "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektů č. p. 408 a 122, Komenského ul., Nové Město nad Metují" byla
zpracována a provedena po etapách a v co nejkratších termínech.
RM 369 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY
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RM 369 - 10.4.2017

3.9 Podnět p. Č. V. na zklidnění provozu v ul. K Sirkárně
Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/9 - Flash Příloha: RM 369 - 3/9 - Flash

Identifikace:

MST předal OMM na prověření podnět p. Č. V., který navrhoval zklidnění dopravy v ul. K Sirkárně pomocí DZ č. B20a
„Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod.“ spolu s instalací DZ č. A12b „Pozor děti“. Tento návrh byl telefonicky
konzultován se zástupcem PČR DI Náchod, který vyslovil souhlas. Při místním šetření bylo zjištěno, že se při vjezdu
do ul. K Sirkárně nachází stávající SDZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/hod.“, u které je současně
osazeno SDZ č. B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“. Omezení rychlosti je tedy ze strany při vjezdu z města do
této ulice zajištěno.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s instalací s realizací a instalací dalšího DZ v ul. K Sirkárně.
Odůvodnění:
Stanovisko PČR DI Náchod: Na jednom sloupku mohou být pouze dvě značky. Navrhuji zvážit VDZ č. V15 se
symbolem „Pozor děti“ v barevném provedení.
ORM nedoporučuje umístění SDZ č. A12b „Pozor děti“, protože není kam instalovat a frekvence dětí je v jiných
ulicích ve městě vyšší, taktéž nedoporučujeme realizaci návrhu zástupce PČR DI Náchod spočívající v instalaci VDZ
č. V15 se symbolem „Pozor děti“, neboť jeho realizace není vzhledem ke stávajícímu povrchu komunikace možná.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST uvedl, že na schůzi zahrádkářů se p. V. obrátil na MST, že je potřeba něco udělat s ul. K Sirkárně, protože tu
lítají auta jak blázni a hrozí nebezpečí nehody. Radní se shodli, že současné značení je postačující. Na doporučení
ST bylo uloženo TS provést úpravy přechodu z asfaltu na šotolinu za účelem zvýšení bezpečnosti projíždějících
cyklistů.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 369- 15869/17
RM nesouhlasí s realizací a instalací dalšího DZ v ul. K Sirkárně a ukládá TS upravit na této komunikaci přechod z asfaltu na
šotolinu za účelem zvýšení bezpečnosti projíždějících cyklistů.
RM 369 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Aktuální stav projektů ke dni 03.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/10 - Flash Příloha: RM 369 - 3/10 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 369 - 3/10.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 03.04.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 369- 15870/17,
(uložen úkol číslo 22224).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 03.04.2017, ve znění přílohy č. RM 369 - 3/10.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 369 - 10.4.2017

3.11 Roční zpráva o provozování "Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/11 - Flash Příloha: RM 369 - 3/11 - Flash

OMM obdržel od provozovatele Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na základě smluvního vztahu - Provozní
smlouvy ze dne 01.09.2012 za hodnocené období ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016 Roční zprávu o
provozování kanalizace ve Vrchovinách. Součástí zprávy je velké množství příloh v elektronické podobě, přílohy jsou
pro případné zájemce založeny na OMM (ORM). Obsahem příloh jsou: Finanční nástroje 2016, Fakturace 2016,
Solidární ceny 2016, Uzavřené smlouvy 2016, Výsledovka střediska Vrchoviny 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 369- 15871/17
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny, vydanou dne 29.03.2017
smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve znění přílohy č. RM 369 - 3/11.
RM 369 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Návrh barevného řešení fasády u BD čp. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/12 - Flash Příloha: RM 369 - 3/12 - Flash

RM na svém jednání dne 29.02.2016 projednala návrhy barevného řešení fasády u bytového domu č. p. 44 - 47 v ul.
T. G. Masaryka. Usnesením č. RM 342-14494/16 bylo schváleno barevné řešení dle předložené varianty „G“ a toto
řešení bylo zapracováno do PD. Barevné řešení vycházelo ze vzorníku barev RAL. Nyní je prováděcí firmou
předložen vzorník barev vybraného výrobce a barevnost je dopracována dle tohoto vzorníku. Na barevné provedení
byl zpracován návrh, který nyní překládáme ke schválení. V návrhu je použita světlejší varianta.
K rozhodnutí:
Schválit předložené barevné řešení fasády BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka dle návrhu ve variantě "H".
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: V zadávací dokumentaci (dále jen "ZD") pro veřejnou zakázku byl použit obecný vzorník barev RAL,
protože není možné v ZD specifikovat barevnost a řešení fasády konkrétního výrobce. Z tohoto důvodu byl vzorník
konkrétních barev předložen nyní během provádění stavby. Světlejší odstín byl zvolen z důvodu, na který upozorňuje
výrobce fasádních barev. „Fasády s tmavými odstíny barev absorbují více tepla než fasády se světlými odstíny barev.
V průběhu dne tak dochází k rychlým a velkým teplotním změnám na povrchu fasády. Díky tomuto jevu jsou tmavé
povrchy fasád namáhány pohlcenou tepelnou energií a zahřívají se.“ Proto používání tmavých a intenzivních odstínů
barev na povrchové úpravy zateplených fasád výrobce nedoporučuje. Z tohoto důvodu byly upraveny odstíny dle
doporučených hodnot HBW (luminiscenční referenční hodnota).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse s ARCH o konkrétní podobě a odstínu barev, které dodavatel použije na barevné řešení fasády.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 369- 15872/17
RM schvaluje předložené barevné řešení fasády u BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují dle
předložené varianty „H“, ve znění přílohy č. RM 369 - 3/12.
RM 369 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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RM 369 - 10.4.2017

3.13 Zápis č. 1/2017 z Komise regenerační ze dne 03.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/13 - Flash Příloha: RM 369 - 3/13 - Flash

RM bere na vědomí Zápis č. 1/2017 z Komise regenerační ze dne 03.04.2017 ve znění přílohy č. RM 369 - 3/13.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a příp. stanovit úkoly na základě přijatých usnesení KREG, a to v dalších
samostatných bodech.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 369- 15873/17
RM bere na vědomí předložený zápis č. 1/2017 z Komise regenerační ze dne 03.04.2017 ve znění přílohy č. RM 369 - 3/13.
RM 369 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/14 - Flash Příloha: RM 369 - 3/14 - Flash

Na svém jednání Komise regenerační projednávala v bodě 6/2 stav městského opevnění pod č. p. 1247 - západní
Zadomí. Stav opevnění pod č. p. 1247 západní Zadomí je v havarijním stavu, spárování v některých místech úplně
chybí, je nutné doplnění kamene, celkově je zde patrné podmáčení. Majitelé žádají o příspěvek v Programu
regenerace MPR a MPZ na akci „Obnova hradební zdi - oprava obvodového pláště u č. p. 1247 v ulici Na Zadomí, st.
p. č. 47“. Jedná se o obnovu - statické zabezpečení hradební zdi, ke které je objekt č. p. 1247 přistavěn. Tato obnova
však neodstraní příčiny zatékání, které jsou zde v poměrně rozsáhlém objemu. Z tohoto důvodu by bylo vhodné dát
podnět pro OVRR na prověření stávajícího způsobu odvodnění pozemků a staveb v části západního Zadomí odvodnění střech objektů lemujících Husovo náměstí a jejich dvorních objektů.
K rozhodnutí:
Uložit OVRR prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a staveb v části jižního a západního Zadomí.
Odůvodnění:
Vzhledem k značnému podmáčení městského opevnění pod č. p. 1247.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 369- 15874/17,
(uložen úkol číslo 22225).
RM ukládá OMM podat podnět na OVRR na prověření stavu a způsobu odvodnění pozemků a staveb v části jižního a
západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM včetně případných návrhů opatření.
RM 369 Ukládá.
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3.15 Usnesení Komise regenerační č. 3/2017 ze dne 03.04.2017 - památník A. Jiráska
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/15 - Flash Příloha: RM 369 - 3/15 - Flash

Komise regenerační upozorňuje na zhoršený stav památníku Aloise Jiráska v parku u sokolovny. Je potřeba zvážit
jeho přemístění vzhledem ke kořenovému systému, který narušuje statiku památníku. Objekt je nevhodně umístěn
pod vzrostlým stromem, který svými větvemi zasahuje těsně nad bustu a dochází tak k jejímu znečistění smolou a
ptačími exkrementy, což je esteticky nevhodné a vzhledem k zásluhám Aloise Jiráska nedůstojné. Dále je potřeba
zajistit uvedení údajů v evidenci ústředního seznamu památek dle skutečnosti, neboť originál busty je přemístěn do
městské knihovny a v parku je umístěna pouze jeho replika.
K rozhodnutí:
Uložit OMM předložení nového návrhu umístění repliky busty Aloise Jiráska na jiné vhodné místo v rámci parku,
zpracování cenové nabídky na opravu repliky, návrhy a cenovou nabídku předložit na jednání RM, zahájení
potřebných kroků k zajištění uvedení údajů v evidenci ústředního seznamu památek dle skutečnosti.
Odůvodnění:
ORM a ARCH souhlasí s návrhem komise na přemístění repliky busty Aloise Jiráska v rámci parku, současný stav je
nevyhovující.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních - vzhledem k tomu, že problémy způsobuje strom, který ale je zdravý, tak jako jediné smysluplné
řešení se jeví posunutí památníku.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 369- 15875/17,
(uložen úkol číslo 22226).
RM ukládá OMM předložit ve spolupráci s TS nový návrh na přesun repliky busty Aloise Jiráska na jiné vhodné místo v rámci
parku tak, aby nebyl pomník negativně ovlivňován kořenovým systémem stromů, které v parku rostou. Návrh poté předat k
odsouhlasení do RM.
RM 369 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Kanalizace pro č.p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny - žádost na Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/16 - Flash Příloha: RM 369 - 3/16 - Flash

Město zpracovává PD k územnímu řízení na kanalizaci pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny. Aby se
mohla akce zrealizovat, tak můžeme dle Směrnice č. S14/03/14 zažádat Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o
možnost financování a následného provozovaní dané kanalizace. Ředitel fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
musí tuto žádost nechat schválit představenstvem společnosti. Pokud bude akce schválena, tak Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., městu předloží k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvě o
půjčce. Poté fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zajistí vypracování PD pro stavební povolení a vydání
stavebního povolení. Poté bude předložena k podpisu Smlouva o půjčce, ve které bude stanovena výše půjčky dle
položkového rozpočtu. Půjčka bude obci splácena v 5 letých rovnoměrných splátkách. První splátka bude splacena
po roce od podpisu Smlouvy o půjčce.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti na fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost financování a
následného provozování kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 369- 15876/17,
(uložen úkol číslo 22227).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost financování a následného
provozování vybudované kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny, v souladu se Směrnicí č. S14/03/14
ve znění přílohy č. RM 369 - 3/16.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.17 Návrh studie na investiční akci „Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad
Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/17 - Flash Příloha: RM 369 - 3/17 - Flash

RM 367 rozhodla o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12
Vysokov. S firmou byla dne 21.03.2017 uzavřena Smlouva o dílo na PD ve stupni pro společné územní a stavební
řízení v podrobnosti pro provedení stavby. ORM nyní před zahájením podrobného zpracování PD předkládá RM ke
schválení návrh studie "Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s návrhem studie Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní podrobně prodiskutovali návrh studie a stanovili doplňující podmínky - viz usnesení.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 369- 15877/17
RM souhlasí s návrhem studie Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují ve znění přílohy č.
RM 369 - 3/17 a souhlasí s pokračováním prací na dalších stupních projektové dokumentace, v kterých bude doplněna
návaznost širších vztahů, zejména napojení na dopravní infrastrukturu.
RM 369 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Vyjádření MF ČR o nevyhovění žádosti o dotaci na akci "Rozvoj materiálně technické základny ZŠ
Komenského v Novém Městě nad Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/18 - Flash Příloha: RM 369 - 3/18 - Flash

V prosinci 2016 podalo město žádost na Ministerstvo financí ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2017
z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých
města na akci „Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují“. Dne 03.04.2017
byl městu doručen dopis s informací, že žádost o dotaci nevyhověla hodnotícímu kritériu demografický vývoj (viz
příloha č. RM 369 - 3/18). OMM prověřuje další možnost získání finančních prostředků ze zdrojů MŠMT.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 369- 15878/17,
(uložen úkol číslo 22228).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci z Ministerstva financí ČR o neschválení žádosti o dotaci na akci "Rozvoj
materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují".
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.19 Dopis od ombudsmana o ukončení šetření ve věci "podmáčených domů po obvodu Husova náměstí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 3/19 - Flash Příloha: RM 369 - 3/19 - Flash

Předkládáme RM informaci o ukončeném šetření zástupcem veřejné ochránkyně práv panem JUDr. Stanislavem
Křečkem v záležitosti podmáčených domů na Husově náměstí. Podnět podali v roce 2014 dva obyvatelé z Husova
náměstí. V příloze č. RM 369 - 3/19 je popsáno hodnocení postupu úřadu, vyjádření úřadu a závěrečné hodnocení,
kde je uvedeno, že se rozhodl ukončit své šetření na postup MěÚ ve věci "podmáčených domů po obvodu Husova
náměstí".
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí zaslaný dopis od ombudsmana.
Odůvodnění:
Doplňující informace OMM: Ode dne 03.04. do dne 04.04.2017 bylo společností Eurovia CS na jejich náklady
provedeno dalších 25 odvodňovacích vrtů podél silnice I/14 v místech mezi studnou a silnicí dle zpracované PD Ing.
Mikuláškem označené jako opatření č. III. Fáze B. Sklepní prostor u K. nadále monitorujeme.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 369- 15879/17,
(uložen úkol číslo 22229).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o ukončeném šetření panem JUDr. Stanislavem Křečkem zástupcem veřejné
ochránkyně práv v záležitosti "podmáčených domů po obvodu Husova náměstí" ve znění přílohy č. RM 369 - 3/19.
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Doplnění chrániček do projektových dokumentací týkajících se opravy chodníků
Identifikace:
Přímo na jednání RM 369 požádala Ing. Vojnarová o projednání a vložení dalšího bodu týkajícího se chystaných
projektových dokumentací na opravy chodníků. Ing. Vojnarová navrhuje RM schválit, aby bylo vždy do
zpracovávaných projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků schváleno i vyprojektování uložení chráničky
města do tělesa chodníku pro případné uložení datových kabelů.
K rozhodnutí:
Uložit OMM, aby při zpracovávání projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků, byly do těchto projektových
dokumentací začleňovány chráničky pro případné ukládání datových kabelů městem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 369- 15880/17,
(uložen úkol číslo 22230).
RM ukládá OMM, aby při zpracovávání projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků, byly do těchto projektových
dokumentací začleňovány chráničky pro případné ukládání datových kabelů městem.
RM 369 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.21 Osazení dvou pamětních desek Jaromíru Johnovi a Teodoru Böhmovi v areálu Rajské zahrady
Identifikace:
Ing. Martin Prouza požádal na jednání RM o uložení úkolu vyrobení a osazení dvou pamětních desek Jaromíru
Johnovi a Teodorovi Böhmovi v areálu Rajské zahrady. Finance na desky jsou schváleny v kapitole kultura. Desky
vyrobí Matice česká. Ing. Prouza navrhuje, aby desky byly dodány do dne 10.05.2017. Před osazením je nutné
kontaktovat pana Ing. Dynteru, který zajistí přítomnost někoho z vedení Rajské zahrady při osazování desek. Desky
by měly být osazeny dne 18.05.2017 nebo nejpozději dne 19.05.2017. Desky budou odhalovány dne 20.05.2017 v
rámci programu Sjezdu rodáků.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 369- 15881/17,
(uložen úkol číslo 22231).
RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zajistit osazení pamětních desek Jaromíru Johnovi a Teodoru Böhmovi v areálu Rajské
zahrady.
RM 369 Ukládá.
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3.22 Mgr. Černý - překopy komunikací
Identifikace:
Mgr. Černý upozornil na zhoršování stavu povrchu místních komunikací (např. Na Františku) v důsledku častých
překopů těchto komunikací. Město by mělo být přísnější a měla by být snaha o to, aby se pak opravila celá plocha
komunikace.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí ORM informovala o tom, jak je s firmami, které překopy provádí, jednáno - i konkrétně s firmou, která nyní
provádí překopy na Františku. ORM tomu věnuje zvýšenou pozornost (ul. Pod Vodojemem apod.).
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RM 369 - 10.4.2017

Správa nemovitostí

14:30

OMM

4.1 Dodatek k nájemní smlouvě bytu
Identifikace:

(Int.: OSN-570) Zdroj. dokum.: RM 369 - 4/1 - Flash Příloha: RM 369 - 4/1 - Flash

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě bytu č. 1, v objektu č. p. 313, ul. Rašínova, uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a organizací Domov Dědina, IČO: 42886163. Dodatek se týká změny doby trvání smlouvy z původního dne
01.04.2017 až do dne 31.03.2018 na dne 01.05.2017 až do dne 30.04.2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 369- 15882/17,
(uložen úkol číslo 22232).
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě bytu č. 1, v objektu č. p. 313, ul. Rašínova, uzavřené mezi městem Nové
Město nad Metují a organizací Domov Dědina, IČO: 42886163, ve znění přílohy č. RM 369 - 4/1, a pověřuje ST jeho
podpisem.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Cenová mapa - nájmy nebytových prostor v majetku města
Identifikace:

(Int.: OSN-571) Zdroj. dokum.: RM 369 - 4/2 - Flash Příloha: RM 369 - 4/2 - Flash

OSN předkládá návrh řešení cenové mapy nájemného nebytových prostor v majetku města Nové město nad Metují.
Jedná se o plnění úkolu zadaného v PVO - usnesení č. PVO 241-11579/17.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Cenovou mapu pronájmu nebytových prostor.
Odůvodnění:
Cenová mapa je zpracována na základě zadaného úkolu z PVO. Jako podklad k tvorbě cenové mapy byl použit
průzkum realitního trhu s ohledem na stav, umístění a dostupnost posuzovaných nebytových prostor.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní vznesli dotazy na jednotlivé cenové položky uvedené v tabulce - vysvětlení o tom, jak byly vytvořeny, podal
vedoucí OSN p. Horvat.
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15883/17,
(uložen úkol číslo 22233).
RM schvaluje Cenovou mapu pronájmu nebytových prostor, ve znění přílohy č. RM 369 - 4/2, s účinností ode dne 01.05.2017.
RM 369 Schvaluje.
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4.3 Objekt č. p. 850, ul. 28. října (Dům Hasičů) - změna požadavku na údržbu
Identifikace:

(Int.: OSN-572) Zdroj. dokum.: RM 369 - 4/3 - Flash Příloha: RM 369 - 4/3 - Flash

Jedná se o změnu požadavku na údržbu objektu č. p. 850, ul. 28. října (Dům hasičů), která spočívá v záměně položky
"Nákup materiálu na nátěr fasády" za položku "Úprava interiéru kuchyně a jednací místnosti", dle žádosti SDH Nové
Město nad Metují. Úprava interiéru jednací místnosti spočívá v drobných stavebních úpravách, úpravách instalací
elektřiny a vodoinstalace a především dovybavením nábytku a zařízení. Celkové náklady na provedení úprav interiéru
jednací místnosti se předpokládají ve výši 163.000 Kč vč. DPH. Náklady na provedení budou kryty z rozpočtu na
údržbu nebytových prostor OSN 2017. Tímto krokem budou finance určené na nákup materiálu pro nátěr fasády
využity na úpravu interiéru Domu hasičů, tzn., že pro případné zajištění nátěru fasády bude třeba v budoucnu schválit
samostatnou investiční položku rozpočtu viz bod 4/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se změnu požadavku na údržbu.
Odůvodnění:
Navržená položka nátěru fasády řešila převážně estetickou stránku a proto se z pohledu OSN jedná o položky
obdobného charakteru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Zaznělo podrobné zdůvodnění navrhovaných změn, proběhla i prezentace vizuálních řešení a informace od ARCH a
vedoucího OSN viz bod 4/5.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15884/17,
(uložen úkol číslo 22234).
RM souhlasí se změnou požadavku na údržbu objektu č. p. 850, ul. 28. října, která spočívá v záměně položky "Nákup
materiálu na nátěr fasády" za položku "Úprava interiéru kuchyně a jednací místnosti", dle žádosti SDH Nové Město nad
Metují. Celkové náklady na provedení úprav interiéru jednací místnosti budou kryty z rozpočtu na údržbu nebytových prostor
OSN 2017.
RM 369 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 VŘ - Přístřešek na kola MSSS Oáza, č. p. 1424
Identifikace:

(Int.: OSN-573) Zdroj. dokum.: RM 369 - 4/4 - Flash Příloha: RM 369 - 4/4 - Flash

Dne 05.04.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Přístřešek na kola MSSS OAZA, č. p. 1424“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a
hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku, uložit opětovné vypsání veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Byla podána 1 nabídka. Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka, která navíc značně přesahuje
plánovanou částku na realizaci, doporučuje OSN zrušení zadávacího řízení a nové vypsání zakázky. V rozpočtu OSN
je na tuto akci schváleno 150 tis. Kč a nabídka je na částku ve výši 239.734 Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15885/17,
(uložen úkol číslo 22235).
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek na kola MSSS OAZA, č. p. 1424". RM ukládá OSN
tuto veřejnou zakázku opětovně vypsat s upravenou zadávací dokumentací.
RM 369 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 369 - 10.4.2017

4.5 Nátěr fasády Domu hasičů
Identifikace:

(Int.: OSN-574) Zdroj. dokum.: RM 369 - 4/5 - Flash Příloha: RM 369 - 4/5 - Flash

Jedná se o řešení položky schváleného plánu oprav OSN 2017, která se týká nátěru fasády objektu č. p. 850, ul. 28.
října (Dům Hasičů). Při plánování rozpočtu 2017 byla na tuto položku zahrnuta částka na nákup materiálu s tím, že
nátěr fasády provedou hasiči svépomocí. Tento postup byl sjednán mezi vedením města a vedoucími představiteli
SDH. Při přípravě podkladů pro provedení nákupu barev bylo OSN ze strany SDH sděleno, že nátěr fasády
svépomocí provádět nebudou, a to vzhledem k rozsahu a náročnosti prací, včetně z toho plynoucích záruk. OSN
přizvalo ke konzultaci odbornou firmu a z následné kalkulace vyplynuly náklady na provedení nátěru dodavatelsky, a
to ve výši cca 750 tis. Kč (650 tis. Kč nástřik, nátěr; 100 tis. Kč zdvihací technika, pomocné lešení).
K rozhodnutí:
Uložit přípravu podkladů investiční akce, rozhodnout o případné realizaci v roce 2017.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že náklady převyšují možnosti rozpočtu OSN na údržbu nebytových prostor, předkládá OSN k
rozhodnutí, zda tuto akci předložit na červnovém ZM, jako novou investiční akci, nebo ji zařadit do zásobníku
investičních akcí na další období. Konzultováno s vedením města a vedením SDH.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 4/3.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 369- 15886/17,
(uložen úkol číslo 22236).
RM ukládá OMM (OSN) zařadit položku "Nátěr fasády Domu hasičů, č. p. 850" do zásobníku investic.
RM 369 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017
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náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 369 - 10.4.2017

Školství, kultura a sport

14:50

OŠKS

5.1 Žádost o zapůjčení zahradního nábytku a pódia - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/1 - Flash Příloha: RM 369 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o zapůjčení 5 ks pivních setů a nízkého pódia na akci "Zahradní radovánky aneb
Řemeslo má zlaté dno", která se uskuteční v pátek dne 02.06.2017 v areálu "ZŠ a MŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Ne/schválit zapůjčení 5 ks pivních setů a nízkého pódia na školní akci "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 369- 15887/17,
(uložen úkol číslo 22237).
RM souhlasí se zapůjčením 5 ks pivních setů a nízkého pódia Základní škola a Mateřské škole Krčín a akci "Zahradní
radovánky aneb Řemeslo má zlaté dno", která se uskuteční v pátek dne 02.06.2017 v areálu "ZŠ a MŠ Krčín". RM ukládá TS
zajistit dovoz a odvoz pivních setů a postavení a úklid nízkého pódia.
RM 369 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/2 - Flash Příloha: RM 369 - 5/2 - Flash

Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia pro vystoupení Novoměstské filharmonie
na Jarním koncertě v novoměstské sokolovně dne 14.05.2017 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium
složené ze všech ks městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při minulých koncertech.
Vzhledem k tomu, že v pátek dne 12.05.2017 se uskuteční v sokolovně akce a v sobotu dne 13.05.2017 se bude
konat od 9:00 hodin zkouška Novoměstské filharmonie, je nutné pódium postavit v sobotu do 9:00 hodin.
K rozhodnutí:
Ne/schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Jarní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15888/17,
(uložen úkol číslo 22238).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli dne 14.05.2017 od 18:00
hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v sobotu dne
13.05.2017 do 9:00 hodin a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 15.05.2017.
RM 369 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

5.3 Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Jestřebí, Libchyně, Mezilesí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/3 - Flash Příloha: RM 369 - 5/3 - Flash

Obce Jestřebí, Libchyně a Mezilesí nezřizují mateřskou školu (dále jen "MŠ") a v souladu se školským zákonem musí
zajistit předškolní vzdělávání v MŠ zřizované jinou obcí. Po předběžných jednáních se starosty těchto obcí, na
základě konzultací s PRAV, pracovníky KÚ KHK a pracovníky MV ČR předkládá OŠKS ke schválení návrh Dohody o
vytvoření společného školského obvodu MŠ, jejíž činnost vykonává "MŠ Rašínova".
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vytvoření společného obvodu MŠ.
Odůvodnění:
Na základě § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se obce Jestřebí, Libchyně a Mezilesí rozhodly uzavřít s městem Nové
Město nad Metují Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 a tím splnit povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle §
34 odst. 3 školského zákona.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15889/17,
(uložen úkol číslo 22239).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, obcí Jestřebí, obcí Libchyně a obcí
Mezilesí, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/3, a pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Přibyslav, Sendraž
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/4 - Flash Příloha: RM 369 - 5/4 - Flash

Obce Přibyslav a Sendraž nezřizují MŠ a v souladu se školským zákonem musí zajistit předškolní vzdělávání v MŠ
zřizované jinou obcí. Po předběžných jednáních se starosty těchto obcí, na základě konzultací s PRAV, pracovníky
KÚ KHK a pracovníky MV ČR předkládá OŠKS ke schválení návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu
MŠ, jejíž činnost vykonává "MŠ Na Františku".
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vytvoření společného obvodu MŠ.
Odůvodnění:
Na základě § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se obce Přibyslav a Sendraž rozhodly uzavřít s městem Nové Město
nad Metují Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku
845 a tím splnit povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3
školského zákona.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15890/17,
(uložen úkol číslo 22240).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Na Františku 845, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, obcí Přibyslav a obcí Sendraž,
ve znění přílohy č. RM 369 - 5/4, a pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 369 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 369 - 10.4.2017

5.5 Dohoda o vytvoření společného obvodu mateřské školy - Vršovka
Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/5 - Flash Příloha: RM 369 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Obec Vršovka nezřizuje MŠ a v souladu se školským zákonem musí zajistit předškolní vzdělávání v MŠ zřizované
jinou obcí. Po předběžných jednáních se starostou obce Vršovka, na základě konzultací s PRAV, pracovníky KÚ KHK
a pracovníky MV ČR předkládá OŠKS ke schválení návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ, jejíž
činnost vykonává "ZŠ a MŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o vytvoření společného obvodu MŠ.
Odůvodnění:
Na základě § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se obec Vršovka rozhodla uzavřít s městem Nové Město nad Metují
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Krčín a tím splnit povinnost zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského zákona.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 369- 15891/17,
(uložen úkol číslo 22241).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Krčín uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Vršovka, ve znění přílohy č. RM 369 - 5/5, a
pověřuje ST podpisem této dohody.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/6 - Flash Příloha: RM 369 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
"Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů" na realizaci projektu s názvem "Školička
fotografování". Dále ředitel školy informuje o podání žádosti o grant z dotačního programu KÚ KHK "Mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže" na realizaci projektu s názvem "Děti dětem X" - žádost projednána v RM 362 dne
19.12.2016. Ředitel školy dále informuje o podání 5 žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu prevence
rizikového chování pro rok 2017.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 369- 15892/17
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, o grant z dotačního
programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů" na
realizaci projektu s názvem "Školička fotografování". RM bere na vědomí informace ředitele Základní školy Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, o podání 5 žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu prevence
rizikového chování pro rok 2017.
RM 369 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

5.7 Žádost o zapůjčení pódia - HALLA, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/7 - Flash Příloha: RM 369 - 5/7 - Flash

Vedení společnosti HALLA, a.s., žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia, pivních setů a odpadkových košů
na akci Den otevřených dveří firmy HALLA, a.s., která se uskuteční v sobotu dne 27.05.2017 v areálu firmy na adrese:
Černčická 43, Nové Město nad Metují. Stavět kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zapůjčení a postavení krytého pódia, pivních setů a odpadkových košů na Den otevřených dveří ve firmě
HALLA, a.s.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Uvedené žádosti bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je
časově na úkor prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 369- 15893/17,
(uložen úkol číslo 22242).
RM souhlasí se zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu společnosti HALLA, a.s., na Den otevřených dveří, který se
uskuteční v sobotu dne 27.05.2017 v areálu firmy na adrese: Černčická 43, Nové Město nad Metují, a se zapůjčením 10 ks
pivních setů a 4 ks odpadkových košů za režijní cenu 7.000 Kč + DPH. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid
krytého pódia.
RM 369 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o postavení stánku na Husově náměstí - HALLA, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 5/8 - Flash Příloha: RM 369 - 5/8 - Flash

Vedení společnosti HALLA, a.s., žádá o povolení využití Husova náměstí na propagaci Dne otevřených dveří HALLA
ve dnech 22. - 23.04.2017 a 20. - 21.05.2017 formou postavení stánku o rozměrech 3x3 m a rozdávání letáků s
pozvánkou na výše uvedenou akci v době od 9:00 do 17:00 hodin. Leták by obsahoval pozvánku na akci Den
otevřených dveří HALLA dne 27.05.2017 v areálu firmy. Stan by byl bílé barvy ozdobený logem firmy HALLA, a.s., a
bezpečně zajištěn.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s postavením stánku na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Dne 22.04.2017 se koná akce Brány města dokořán, domníváme se, že je nevhodné umístění stánku
při této akci. S akcí v jiné uvedené termíny souhlasíme, doporučujeme zaslat pořadateli "Obecné podmínky pro
konání akcí na veřejných prostranstvích".
Vyjádření OS: Nemáme žádné námitky ani k jednomu z termínů.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s umístěním stánku, MK jako pořadatel akce Brány města dokořán nemá proti umístění
stánku námitky.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 369- 15894/17
RM souhlasí s postavením stánku o rozměrech 3x3 m v prostoru před "vlaštovkami" na Husově náměstí ve dnech 22. 23.04.2017 a 20. - 21.05.2017 v době od 9:00 do 17:00 hodin, ve kterém se budou rozdávat letáky na Den otevřených dveří
HALLA.
RM 369 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 369 - 10.4.2017

Finance

15:00

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 6/1 - Flash Příloha: RM 369 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2017 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Projekt Festival zážitků v regionu Kladské pomezí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 6/2 - Flash Příloha: RM 369 - 6/2 - Flash

RM svým usnesením č. RM 348-14795/16 schválila Smlouvu o spolupráci při Projektu Festival zážitků v regionu
Kladské pomezí se společností Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod. Projekt by měl být
realizován v letech 2017 - 2019 s tím, že v Novém Městě nad Metují se měla uskutečnit v roce 2017 v areálu zámku
akce Dušan Jurkovič, která by byla zaměřena na představení osobnosti tohoto architekta. Následně pak RM svým
usnesením č. RM 361-15479/16 schválila Dodatek č. 1 k této smlouvě, kde byl posunut termín informování města o
zajištění finančních prostředků na realizaci projektu do dne 30.06.2017. ZM dále svým usnesením č. ZM 144-7448/16
schválilo dotaci ve výši 60 tis. Kč pro Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, Němcové 2020, Náchod, který je
zřizovatelem společnosti Branka o.p.s., na projekt Festival zážitků realizovaný v letech 2017 - 2019. Společnost
Branka podala informaci o přiznání dotace na projekt v rámci programu EU Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Předfinancování má být kryto úvěrem a příspěvky od partnerů projektu (dotace od měst). Partnerská banka vznesla
připomínky k výše uvedeným smlouvám. Navrhované změny se týkají posunu v termínu realizace celého projektu,
akce Dušan Jurkovič, příjemce dotace od města, informace o dalších nákladech souvisejících s projektem, které jsou
z pohledu programu Interreg nezpůsobilé a Postoupení práv k dotaci ze Svazu cestovního ruchu a Branku. RM je
předložen po projednání s PRAV ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci s Brankou a k doporučení ZM k
akceptaci Dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 47/2016 a návrh nové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek č. 2 a doporučit ZM postup pro poskytnutí dotace společnosti Branka o.p.s.
Odůvodnění:
Po projednání s PRAV a společností Branka, o.p.s. se jako nejvhodnější řešení jeví následující kroky: 1) Dodatkem č.
2 upravit Smlouvu o spolupráci s Brankou, kde by se měnil termín realizace projektu (do r. 2020), 2) doporučit ZM
vyslovit na základě podané žádosti souhlas se zrušením veřejnoprávní smlouvy č. 47/2016 se Svazem cestovního
Ruchu Kladské pomezí s tím, že částka dotace ve výši 60 tis. Kč bude vrácena městu, 3) doporučit ZM schválit dotaci
a novou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč, s příslušnými úpravami se společností Branka,
o.p.s., jako realizátorem projektu, 4) schválit související RO.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15895/17,
(uložen úkol číslo 22243).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a společností Branka,
o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, kterým se upravuje termín realizace projektu. RM doporučuje ZM souhlasit
se zrušením Veřejnoprávní smlouvy č. 47/2016 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Svazem cestovního Ruchu
Kladské pomezí, Němcové 2020, Náchod. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč společnosti
Branka, o.p.s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, a schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace. Vše ve
znění přílohy č. RM 369 - 6/2. RM doporučuje schválit RO - novou položku Dotace Branka o.p.s. - Dušan Jurkovič ve výši 60
tis. Kč (§ 3319). Navýšení bude pokryto navýšením příjmů Vratka dotace SCR Kladské pomezí - Dušan Jurkovič (§ 3319).
RM 369 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

6.3 Žádost o dotaci na rok 2017 - SDH Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 6/3 - Flash Příloha: RM 369 - 6/3 - Flash

Dne 24.03.2017 byly doručena žádost Sboru dobrovolných hasičů Spy na poskytnutí dotace na rok 2017 na seřízení a
drobnou opravu techniky, práci s mládeží, soutěže v hasičském sportu. V roce 2016 nebyla podána žádost, v roce
2015 SDH Spy obdržel finanční dar ve výši 5 tis. Kč. Při projednávání žádostí v RM 367 nebyla z celkové částky 500
tis. Kč zahrnuté do rozpočtu 2017 rozdělena částka 13 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit poskytnutí dotace nebo daru.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Řádný termín pro podávání žádostí o dotace pro rok 2017 byl do dne 28.02.2017. V případě schválení
bude žádost dodatečně zařazena do seznamu darů a dotací, o kterém bude informováno nejbližší ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi radní schválili žádost a tím i finanční dar.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15896/17,
(uložen úkol číslo 22244).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou spolkovou činnost organizace a činnost
organizace v práci s mládeží pro Sbor dobrovolných hasičů Spy ve výši 5 tis. Kč.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 6/4 - Flash Příloha: RM 369 - 6/4 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 369 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15897/17,
(uložen úkol číslo 22245).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 369 6/4.
RM 369 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 369 - 10.4.2017

Různé

15:15

7.1 Navýšení počtu pracovníků na Oddělení sociální prevence
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 7/1 - Flash Příloha: RM 369 - 7/1 - Flash

Oddělení sociální prevence, Odbor sociálních věcí každoročně zasílá Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
statistická hlášení o počtu případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD"). Ze
statistického hlášení za rok 2016 vyplynulo, že OSPOD v roce 2016 evidoval celkem 268 spisů. Z celkového počtu
spisů připadá 217 spisů na kolizního opatrovníka. Při úvazku 1,4 to je 155 spisů na 1 celý úvazek. Podle vyhlášky č.
473/2017 Sb., pracuje každý zaměstnanec s maximálně 80 spisy. Z celkového počtu spisů připadá 51 spisů na
sociálního kurátora. Při úvazku 1,2 to znamená 42,5 spisu na 1 celý úvazek. Podle vyhlášky č. 473/2012 Sb. o
provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, pracuje každý zaměstnanec s max. 40 spisy.
RM je proto nyní předložen ke schválení návrh navýšení počtu pracovníků na MěÚ, konkrétně se jedná o navýšení o
jednoho pracovníka na stávajícím Oddělení prevence OSV. Veškeré mzdové i provozní náklady spojené s činností
tohoto pracovníka budou, stejně jako v případě těch stávajících pracovníků působících v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, plně hrazeny v rámci účelové dotace od státu. Ihned po schválení navýšení počtu pracovníků v RM,
bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této pozice, a to v duchu ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a zákona č. 208/2006 Sb., o sociálních službách. Podrobnosti viz příloha
č. RM 269 - 7/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit nezbytné navýšení počtu pracovníků na OSP (OSV) o 1 funkční místo.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 369- 15898/17,
(uložen úkol číslo 22246).
RM schvaluje navýšení počtu pracovníků MěÚ o 1 funkční místo referenta Oddělení sociální prevence (Odboru sociálních
věcí) s platností ode dne 01.09.2017 ve znění přílohy č. RM 369 - 7/1.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 1.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně "Do práce na kole"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 7/2 - Flash Příloha: RM 369 - 7/2 - Flash

Město Nové Město nad Metují se v minulých dvou letech připojilo ke kampani "Do práce na kole", kterou organizuje
spolek Auto*Mat, z.s. V minulých dvou letech bylo město zproštěno poplatku za spolupráci při realizaci této kampaně.
V letošním roce bude poplatek uhrazen z položky správa úřadu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně "Do práce na kole".
Odůvodnění:
Kampaně "Do práce na kole" se zúčastňují nejen zaměstnanci města, ale také zaměstnanci společností na území
města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 369- 15899/17
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně "Do práce na kole", ve znění přílohy č. RM 369 - 7/2, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 369 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

7.3 Veřejná zakázka na dodávku komunálního vozidla
Zdroj. dokum.: RM 369 - 7/3 - Flash Příloha: RM 369 - 7/3 - Flash

Identifikace:

Nákup komunálního vozidla - sklápěč (náhrada za multicar TS).
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Rozpočtová částka na nákup dvou vozidel pro TS činí 2.300 tis. Kč a obě vozidla jsou pořízena za stejnou cenu, tzn.,
že částka plně postačuje.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 369- 15900/17,
(uložen úkol číslo 22247).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti SIMED, s.r.o., se
sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496, za nabídkovou cenu 992.200 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Kupní smlouvu, ve znění přílohy č. RM 369 - 7/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 369 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis z Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z. s., č. 33, ze dne 30.03.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 369 - 7/4 - Flash Příloha: RM 369 - 7/4 - Flash

Zápis z Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z. s., č. 33, ze dne 30.03.2017 vč. příloh - viz příloha
č. RM 369 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 369- 15901/17
RM bere na vědomí Zápis z Valné hromady Místní akční skupiny POHODA venkova, z. s., č. 33, ze dne 30.03.2017, ve znění
přílohy č. RM 369 - 7/4.
RM 369 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 13.4.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 369 - 10.4.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 369:

15:25

Příští porada bude: RM 370, 24.4.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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