Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 388
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 388 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 29.01.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 388 :
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 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
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) 14:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:00
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:20
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:45
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:00 13:55 16:00
sportu)

Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková

13:05

Odchod
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
16:00
14:20

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

15:45

Částečná

16:00
16:30

Částečná
Částečná

13:55

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 388 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 388
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 388 (ve volebním období 82. zasedání) ze dne: 29.01.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 388 :
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 Pavel Horvat
14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
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) 14:00
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:00
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:20
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:45
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:00 13:55 16:00
sportu)

Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková

13:05

Odchod
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
17:07
16:00
14:20

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

15:45

Částečná

16:00
16:30

Částečná
Částečná

13:55

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 388 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 387) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 387 ze dne 15.01.2018 :

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

STIS
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Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 388
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 02.02.2015

Termín : 12.03.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Proběhla další schůzka k upravenému návrhu projektanta. Zabýval se zachytáváním dešťové
vody s přepadem na základě nových průzkumů (kamerová prohlídka přes pozemek pí P.).
Navrhnul tak jiné řešení. Tento návrh byl odeslán pí P., která ho připomínkuje. Bude s ní svolána
opět schůzka, dále s ředitelem SOU, který měl k PD také připomínky. Na MŽP byla odeslána
žádost o schůzku ohledně jejich požadavku na zpracování posudku EIA. Dokud není vyřešena
kanalizace, nedoporučujeme pozemky dělit, protože na projektové dokumentaci budoucí
komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují se stále pracuje a hledá se
optimální řešení, se kterým budou všichni dotčení účastníci souhlasit. Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 12.03.2018 z důvodu: Více viz. hlášení.

RM 381- 16388/17

Věc : Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka

22 621 Vznik úkolu: 09.10.2017

Termín : 12.03.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě
A ve znění přílohy č. RM 381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých
obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou
finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.
V rozpočtu 2018 není schválena položka na opravu označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul.
T. G. Masaryka, nicméně stále trvá úkol na svolání uvedené schůzky. Ta bude zorganizována
během měsíce února.

Závěr: schválen nový termín: 12.03.2018 z důvodu: Žádost o posun termínu z důvodu, že jsou nejdříve
zajišťovány akce, které jsou zařazeny a schváleny v rozpočtu na rok 2018.
RM 383- 16467/17

Věc : Žádost "ZŠ Komenského" o odstranění vzrostlého ořechu na školním dvoře

22 673 Vznik úkolu: 06.11.2017

Termín : 30.09.2019

TS Technické služby,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM souhlasí s odstraněním vzrostlého ořechu na školním dvoře Základní školy Nové Město nad
Metují, Komenského 15 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s náhradní výsadbou
vzrostlejšího listnatého stromu (okrasného javoru nebo dubu).
Ořech na dvoře ZŠ Komenského byl pokácen, náhradní výsadba bude provedena po skončení
stavebních prací.

Závěr: schválen nový termín: 30.09.2019 z důvodu: Náhradní výsadba bude provedena po skončení
stavebních prací.

STIS
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Tisk: 02.02.2018

RM 384- 16476/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení v ul. Pod Vodojemem,
Okrajová, Na Skalce, Družební

22 678 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín : 26.03.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu č. 7700071882_1/VB o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č.
677/19, p. č. 677/22, p. č. 677/24, p. č. 677/29, p. č. 677/70, p. č. 677/130, p. č. 677/131, p. č.
677/132, p. č. 677/133, p. č. 677/134, p. č. 677/49, p. č. 677/51, p. č. 677/135, p. č. 677/141, p. č.
679/3, p. č. 709/1, v majetku města, zapsaným na LV č. 10001, pro k. ú. Nové Město nad Metují,
obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, pro žadatele GasNet s. r. o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako vlastníka plynárenského zařízení „Reko MS Nové
Město nad Metují - Pod Vodojemem + 2, číslo stavby: 7700071882“ vč. jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo v uvedených pozemcích v celkové
délce 422,51 m, v rozsahu 824,80 m2 dle GP č. 2113a-11216/2017, za celkovou úhradu ve výši
33.443,80 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Termín k vyřízení byl určen na 26.3.2018.

Závěr: schválen nový termín: 26.03.2018 z důvodu: Dopis z RM s usnesením byl odeslán dne
19.1.2018. Žadatel upraví smlouvu dle usnesení RM a zašle ji k podpisu městu.
RM 384- 16482/17

Věc : Žádost TS o kácení stromů rostoucí mimo les

22 683 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín : 31.03.2018

TS Technické služby,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu bílého na p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují a 1
ks břízy bělokoré na p. p. č. 264/4 v k. ú. Spy.
Pokácení neprovedeno. Důvodem nesplnění je vytíženost pracovníků zimní údržbou chodníků a
komunikací. Žádáme o náhradní termín 31.03.2018

Závěr: schválen nový termín: 31.03.2018 z důvodu: Důvodem nesplnění je vytíženost pracovníků zimní
údržbou chodníků a komunikací.
RM 384- 16492/17

Věc : Smlouva o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“

22 692 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: SkoM
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Bohuslavice ve znění přílohy
č. RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Jestřebí ve znění přílohy č.
RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Mezilesí ve znění přílohy č.
RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Provodov-Šonov ve znění
přílohy č. RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Přibyslav ve znění přílohy č.
RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“ s obcí Slavoňov ve znění přílohy č.
RM 384 - 3/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, smlouvy s obcemi podepsány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 02.02.2018

RM 385- 16545/17

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a. s. v
ul. Nerudova

22 729 Vznik úkolu: 04.12.2017

Termín : 26.03.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016501 Nové Město nad M. knn ul. Nerudova - Dědek se spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy č. RM
385 - 2/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.03.2018 z důvodu: Žadatel zatím smlouvu nepodepsal.
RM 386- 16596/17

Věc : Smlouva o nájmu částí pozemků - dětské hřiště u zámku

22 762 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 2033/9 o výměře 174 m2, druh
pozemku ostatní plocha, a stp. č. 39/2 o výměře 214 m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
pro dětské hřiště u zámku s pronajímatelem, p. J. M. B. - D., s účinností ode dne 01.01.2018 na
dobu neurčitou, ve znění přílohy č. RM 386 - 2/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16597/17

Věc : Výpůjčka části pozemku ve Vrchovinách

22 763 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 95 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. R. T., za účelem údržby zeleně a jako příjezd a
přístup ke garáži a skladu, ode dne 01.01.2018 na dobu neurčitou, ve znění přílohy č. RM 386 2/4, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16598/17

Věc : Pronájem části pozemku u sběrny surovin v ul. Havlíčkova

22 764 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 580 m2, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, se zájemcem paní E. Č., za účelem zahrady ode dne 01.01.2018 na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné v nabídnuté výši 4640 Kč a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 386- 16601/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017 na akci "Stavební
oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace"

22 767 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 232/2017 dne 20. září 2017 mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
na akci „Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace“, kterým
se mění doba plnění díla do dne 30.04.2018, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/1, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16602/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební
úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října"

22 768 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České
Meziříčí, IČO: 27472922, na akci „Realizace - Stavební úpravy komunikace a chodníků v části ul.
28. října“, kterým se snižuje cena díla o 12.999 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/2,
celková cena díla tedy činí 1.313.921 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16603/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební
úpravy chodníku v ul. Johnova"

22 769 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 228/2017 dne 19. září 2017 mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO:
45539006, na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova“, kterým se snižuje
cena díla o 230.800,70 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/3, celková cena díla tedy činí
1.809.964,70 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16604/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební
úpravy chodníku v ulici Boženy Němcové"

22 770 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM schvaluje dle upravené přílohy č. RM 386 - 3/4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2017
dne 19. září 2017 mezi městem Nové Město nad Metují a fy STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96,
517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici
Boženy Němcové“, kterým se mění doba plnění díla z původního 15. prosince 2017 na 31.
března 2018, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 02.02.2018

RM 386- 16605/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017 na akci "Stavební
úpravy chodníku v ulici Na Strážnici"

22 771 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.01.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 229/2017 dne 19. září 2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové, IČO: 45539006, na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“,
kterým se mění doba plnění díla z původního dne 15.12.2017 na dne 31.07.2018, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16606/17

Věc : Žádost o souhlas s uložením přípojek do pozemku ve vlastnictví města a s
provedením arkýře navrhované budovy nad pozemek ve vlastnictví města

22 772 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek pro stavbu bytového domu s komerčními
prostory do pozemků ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 2034/6 a p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Nové Město nad Metují a společností NOVAREALITA s.r.o., se sídlem Sadová 1539,
549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 386 - 3/6, a pověřuje ST podpisem
smlouvy. RM souhlasí s provedením arkýře, který bude zasahovat plochou cca 19,75 m2 nad
pozemky ve vlastnictví města p. p. č. 2034/6 a p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16626/17

Věc : Zápis z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu

22 784 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.01.2018 Plnění:

RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu
financování sportu ze den 05.12.2017 ve znění přílohy č. RM 386 - 5/5 a bere tento zápis na
vědomí. RM ukládá OŠKS zpracovat v souladu s návrhem Pracovní skupiny pro přípravu nového
modelu financování sportu návrh Zásad na rozdělování dotací sportovním klubům, tento návrh
projednat v KSPORT a poté předložit RM ke schválení.
Splněno, návrh Zásad je předložen do RM 388.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16639/17

Věc : Podnět radního Ing. Maura, MBA, k situaci ve středním školství v Novém Městě nad
Metují

22 793 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín : 29.01.2018

OSU Odbor správy úřadu,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá ST zajistit na zasedání RM 388, která se uskuteční dne 29.01.2018, zařazení bodu
týkajícího se budoucnosti středního školství ve městě, a to včetně přizvání ředitelky Střední a
Základní školy Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olgy Taláškové.
Splněno - viz RM 388.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 02.02.2018

RM 387- 16641/18

Věc : Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku k podnikání

22 795 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.01.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca
950 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod, na dobu 10 let, za účelem vybudování a užívání oplocené skladovací a manipulační
plochy s tím, že si nájemce zajistí příslušná stavební povolení a za minimální nájemné ve výši 90
Kč/m2/rok, ve znění přílohy č. RM 387 - 2/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16644/18

Věc : Žádost o zpevnění cesty ve Vrchovinách

22 798 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 28.02.2018

TS Technické služby,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost pí P. V. o zpevnění příjezdové cesty k RD na pozemku p. p. č. 907/1
v k. ú. Vrchoviny. RM ukládá TS provést prohlídku za účasti ST a znovu záležitost předložit a
projednat v příští RM.
Prohlídka byla provedena dne 24.01.2018 za účasti ST. Vzhledem k tomu, že na cestě leží
souvislá vrstva sněhu, nelze stav hodnotit. Žádám o nový termín 28.02.2018.

Závěr: schválen nový termín: 28.02.2018 z důvodu: Na cestě leží souvislá vrstva sněhu, nelze stav
hodnotit.
RM 387- 16649/18

Věc : VŘ - administrátor veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí půdních vestaveb
u "ZŠ Komenského" a "ZŠ Krčín"

22 802 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 12.02.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Administrátor
veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí „ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, výtah, rekonstrukce půdních prostor“ a „ZŠ Krčín - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor" p. Radimu Palovi, DiS., Šrobárova 527/13, 720 00
Ostrava - Hrabová, který se umístil na prvním místě, za nabídkovou cenu 119.400 Kč (není
plátce DPH). V případě nezájmu uchazeče, který se umístila na prvním místě, RM souhlasí se
zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu firmě na druhém místě: WebSport & Consulting
service s.r.o., Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice, za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a p. Radimem
Palou, DiS., Šrobárova 527/13, 720 00 Ostrava - Hrabová, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/6, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Uchazeč byl vyzván k podpisu Příkazní smlouvy. Prozatím k podpisu nedošlo.

Závěr: schválen nový termín: 12.02.2018 z důvodu: Vítězný uchazeč byl vyzván k podpisu.
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Tisk: 02.02.2018

RM 387- 16650/18

Věc : Technický dozor investora (TDI) - Přístavba tělocvičny u "ZŠ Komenského"

22 803 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM schvaluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle
článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody na výkon TDI a koordinátora BOZP na
akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“.
RM schvaluje zadání veřejné zakázky na výkon TDI a koordinátora BOZP na akci „Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského“ Ing. Aleši Řadovi, Rasošky 88, 552 21, Rasošky, za nabídkovou
cenu celkem 583.704 Kč vč. DPH.
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon TDI a příkazní smlouvu na koordinátora BOZP na akci
„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Alešem
Řadou, Rasošky 88, 552 21 Rasošky, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/7, a pověřuje ST jejich
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16651/18

Věc : Příkazní smlouva na autorský dozor (AD) - přístavba tělocvičny k "ZŠ Komenského"

22 804 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

23.01.2018 Plnění:

RM schvaluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle
článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody na výkon autorského dozoru na akci
„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“. RM schvaluje zadání výkonu autorského dozoru na
akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ firmě Projecticon s.r.o., se sídlem Antonína
Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek. RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon autorského
dozoru na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Projecticon s.r.o., se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, ve znění
přílohy č. RM 387 - 3/8, a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16662/18

Věc : Výměna bytových jednotek č. p. 36 a č. p. 481

22 812 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Int: OSN/657

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.01.2018 Plnění:

RM souhlasí s výměnou bytových jednotek v bytovém fondu města mezi nájemci pí L. P.,
Bořetínská 36, byt č. 2 a p. J. A., Československé armády 481, byt č. 2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 02.02.2018

RM 387- 16665/18

Věc : Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2018

22 814 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.01.2018 Plnění:

RM byla seznámena s omezením a uzavřením provozu v mateřských školách v době hlavních
prázdnin v roce 2017 a bere toto omezení a uzavření na vědomí. Uzavření bude následující: MŠ
Rašínova - 02.07. - 03.08.2018, MŠ Na Františku - 23.07. - 24.08.2018, MŠ Pod Výrovem 09.07. - 24.08.2018, MŠ Krčín - 16.07. - 17.08.2018, MŠ Vrchoviny - 16.07. - 17.08.2018,
všechny mateřské školy současně budou o hlavních prázdninách uzavřeny ode dne 23.07.2018
do dne 03.08.2018. V této době budou rodiče moci využít služby "prázdninové školky" MC Na
zámečku. V době hlavních prázdnin, kdy škola nebude uzavřena, bude omezený provoz. RM
ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o uzavření mateřských škol v době
hlavních prázdnin v roce 2018.
Splněno, zaměstnavatelé byli informováni.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16671/18

Věc : Návrh na jmenování nového člena KSPORT - podnět KSPORT

22 816 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
29.01.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
25.01.2018 Plnění:

RM jmenuje pí Marii Petruželkovou novou členkou Komise sportovní ode dne 15.01.2018. RM
ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 387- 16680/18

Věc : Smlouva o společném postupu "Dodávka kancelářských, hygienických a čistících
potřeb pro město a jeho PO"

22 819 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

OSU Odbor správy úřadu,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM schvaluje vzorovou smlouvu o společném postupu pro realizaci zakázky „Dodávka
kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a jeho PO" s příspěvkovými
organizacemi města, ve znění přílohy č. RM 387 - 7/4, a pověřuje ST podpisem smluv s těmi
organizacemi, které o tuto spolupráci projeví zájem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16681/18

Věc : Rezignace jedné členky a návrh na jmenování nové členky Komise sociálněrozmisťovací

22 820 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

OSU Odbor správy úřadu,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí rezignaci pí Zdeny Bubeníčkové na členství v Komisi sociálně-rozmisťovací.
RM děkuje pí Zdeně Bubeníčkové za jeho dosavadní práci v Komisi sociálně-rozmisťovací. RM
jmenuje pí Renatu Tomášovou novou členkou Komise sociálně-rozmisťovací a ukládá OSÚ
zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 02.02.2018

RM 387- 16682/18

Věc : Analýza GDPR - smlouva o dílo

22 821 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 29.01.2018

OSU Odbor správy úřadu,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci jednacího řízení schvaluje ve znění
přílohy č. RM 387 - 7/6 uzavření smlouvy o dílo s firmou CATANIA GROUP s.r.o., Bořivojova 35,
Praha 3, IČO: 28253591, na zakázku "Zpracování vstupní a rozdílové analýzy GDPR, včetně
implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s nařízením GDPR", a to za
částku 193.600 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem uvedené smlouvy.
Smlouva podepsána, proces začíná školením všech zaměstnanců, ředitelů PO a starostů dne
30.1.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16684/18

Věc : Podnět radního Ing. Prouzy ve věci nákupu knížek od pí E. V.

22 823 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 12.02.2018

OSU Odbor správy úřadu,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá OSÚ zajistit koupi 10 ks knížek Novoměstské obrázky od pí E. V. a zařadit je do
propagačních materiálů města.
Knihy budou zakoupeny spolu s knihou od pana Růžičky - Jména na náhrobcích.

Závěr: schválen nový termín: 12.02.2018 z důvodu: Knihy budou zakoupeny s další knihou od pana
Růžičky.
RM 387- 16685/18

Věc : Podnět radního Ing. Neumanna ve věci nezpevněné cesty u letiště

22 824 Vznik úkolu: 15.01.2018

Termín : 28.02.2018

TS Technické služby,
29.01.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
25.01.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM ukládá TS posoudit ve spolupráci se ST stav povrchu cesty podél oplocení u letiště směr
Vrchoviny a předložit informaci do RM o možných opatřeních.
Prohlídka byla provedena dne 24.01.2018 za účasti ST. Vzhledem k tomu, že na cestě leží
souvislá vrstva sněhu, nelze stav hodnotit. Žádám o nový termín 28.02.2018

Závěr: schválen nový termín: 28.02.2018 z důvodu: Na cestě leží souvislá vrstva sněhu, nelze stav
hodnotit.

STIS
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Čl 1

RM 388 - 29.01.2018

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Budoucnost středního školství ve městě - podnět Ing. Maura na jednání RM č. 386
Identifikace:
RM na svém jednání č. 386 dne 18.12.2017 přijala na podnět Ing. Maura toto usnesení: "RM ukládá ST zajistit na
zasedání RM 388, které se uskuteční dne 29.01.2018, zařazení bodu týkajícího se budoucnosti středního školství ve
městě, a to včetně přizvání ředitelky Střední a Základní školy Nové Město nad Metují, paní PaedDr. Olgy Taláškové".
Paní PaedDr. Olga Talášková byla přizvána na jednání RM 388.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V obsáhlé diskusi se přítomní zabývali dalším vývojem a předpokládanými kroky souvisejícími s budoucností
středního školství ve městě a případnou úlohou města v tomto procesu.

STIS
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Majetkoprávní úkony

13:30

OMM

2.1 Darování části pozemku pro rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/1 - Flash Příloha: RM 388 - 2/1 - Flash

RM uložila usnesením č. RM 386-16594/17 ze dne 18.12.2017 zveřejnit záměr města darovat část o výměře 51 m2 z
pozemku p. p. č. 2050/3 o výměře 237 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, za účelem umožnění realizace stavby „II/285 Jaroměř - Nové Město nad
Metují“. Záměr města byl zveřejněn ode dne 29.12.2017 do dne 16.01.2018. Přílohy č. RM 388 – 2/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s darováním části pozemku.
Odůvodnění:
Dle letitého požadavku města má být rozšířen železniční most tak, aby pod ním mohla být rozšířena nyní zúžená a
zcela nevyhovující silnice II/285 v ul. Havlíčkova. Požadovaná část pozemku je pro město nepotřebná. Nachází se na
ní pouze veřejná zeleň, kterou je třeba udržovat. S ohledem na očekávané zlepšení situace v průjezdnosti vozidel v
Havlíčkově ulici po rozšíření komunikace pod železničním mostem, kde se nyní opakovaně tvoří kolony vozidel, lze ve
veřejném zájmu a jako podporu města této dlouho očekávané akce, požadovanou část pozemku investorovi darovat.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16686/18,
(uložen úkol číslo 22825).
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o., IČO:
70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, na část pozemku p. p. č. 2050/3 o celkové výměře 51
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, včetně všech součástí a příslušenství, za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru města.
RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/2 - Flash Příloha: RM 388 - 2/2 - Flash

Pro rok 2017 byla stanovena míra inflace ve výši 2,5 %. Dle ujednání ve většině smluv o nájmu pozemků (inflační
doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace. Příloha č. RM 388 – 2/2.
K rozhodnutí:
1) Nájemné u všech smluv ponechat pro rok 2018 ve stejné výši. 2) Zvýšit nájemné o míru inflace u všech smluv o
nájmu pozemků, kde jednotlivý zisk převýší částku 20/50 Kč. 2) Zvýšit nájemné o míru inflace u smluv o nájmu k
podnikání, kde zisk převýší částku 20/50 Kč.
Odůvodnění:
OF: Vzhledem k vyšší inflaci, než byla v předchozích letech, doporučuje zvýšit nájemné u smluv, kde jednotlivý zisk
překročí 20 Kč, příp. 50 Kč. OMP: U smluv k podnikání proběhlo poslední zvýšení nájemného v roce 2013, kdy inflace
za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %, a to u smluv k podnikání, kde zvýšení ročního nájemného o inflaci přesáhlo částku
50 Kč. U ostatních smluv došlo ke zvýšení v roce 2012 z důvodu stanovení nových cen RM po zrušení regulace cen.
Ke dni 01.01.2018 evidujeme 103 smluv o nájmu pozemků, z toho 30 na pozemky k podnikání (včetně 6 smluv pro
autoškoly). V případě zvýšení nájemného bude do dodatků smluv zapracováno nové znění doložky o kumulaci
nájemného za 3 roky, schválené RM v roce 2017. Podrobnější přehled o výnosu v příloze č. RM 388 - 2/2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po kratší diskusi bylo většinově schváleno ponechání výše nájemného za městské pozemky ve stávající výši.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 388- 16687/18,
(uložen úkol číslo 22826).
RM schvaluje ponechání stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2018 z důvodu nízké inflace.
Výtěžek ze zvýšeného nájmu by byl neúměrně nízký vzhledem k počtu dodatků, které by bylo třeba projednat a rozeslat.

STIS

RM 388 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 02.07.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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2.3 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání v ul. Elektrárenská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/3 - Flash Příloha: RM 388 - 2/3 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2176/5 o výměře 1 050 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, v ul.
Elektrárenská, zapsaného na LV č. 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením RM 384 byl záměr města pronajmout pozemek nejvhodnější nabídce za minimální nájemné ve
výši 20 Kč /1 m2 a rok zveřejněn po dobu 30 dnů ode dne 01.12.2017 do dne 05.01.2018. Ke zveřejněnému záměru
nebyly podány žádné nabídky ani vyjádření. Zveřejnění navrhujeme zopakovat opět na dobu 30 dnů.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění pronájmu a délce zveřejnění na 30 dnů.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází u řeky, naproti areálu zrušeného zahradnictví, využíván byl ke skladování zahradního materiálu.
Pozemek je oplocen, zčásti jeho hranice tvoří skála. Přístupný je bránou, oplocení již není v dobrém stavu. OMP
navrhuje zveřejnění pronájmu opět na dobu 30 dnů.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 388- 16688/18,
(uložen úkol číslo 22827).
RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 30 dnů, ve znění přílohy č. RM 388 - 2/3, záměr města pronajmout část pozemku p. p. č.
2176/5 o výměře 1 050 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedeného na
LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za minimální nájemné
ve výši 20 Kč, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1
m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
RM 388 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, Klosova ul.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/4 - Flash Příloha: RM 388 - 2/4 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti Č. IE-12-2005524/VB/1 N.Město n/M, Klosova rekonstrukce kNN k pozemkům města
p. p. č. 2034/9, p. p. č. 2034/18 a p. p. č. 2240 v k.ú. a obci Nové Město nad Metují v ulici Klosova v celkové délce 236
m dle geometrického plánu č. 2120-9446/2017. Předcházela smlouva o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, která byla schválena usnesením č. RM 217-9028/11dne 15.06.2011 a to na délku 20 m
kabelového vedení ukládaného do pozemků města. Stavba byla realizovaná ve větším rozsahu než bylo původně
sjednáno. Stavba byla zkolaudovaná dne 25.08.2017. Přílohy č. RM 388 – 2/4.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vyplývá ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Cena dle Zásad byla stanovena na 200 Kč za
metr vedení v pozemku města. OVRR, OMM a OF souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 388- 16689/18,
(uložen úkol číslo 22828).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005524/VB/1 N.Město n/M, Klosova rekonstrukce
kNN k pozemkům města p. p. č. 2034/9, p. p. č. 2034/18 a p. p. č. 2240 v k.ú. a obci Nové Město nad Metují v ulici Klosova, v
majetku města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové
délce 236 m dle geometrického plánu č. 2120-9446/2017 za celkovou úhradu ve výši 47.200 Kč + DPH v zákonné výši a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

STIS

RM 388 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 09.04.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Nabídka na odkoupení nemovitosti - bývalý špýchar
Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/5 - Flash Příloha: RM 388 - 2/5 - Flash

Identifikace:

JMBD nabízí městu k odkoupení nemovitost - pozemek st. p. č. 36 se stavbou bez čp/če, občanské vybavení, bývalý
špýchar, který je nemovitou kulturní památkou. Nemovitost je vedená KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na
LV č. 1993 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 388 – 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM koupi nemovitosti.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů je v příloze č. RM 388 - 2/5.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann dal k úvaze, zda by město nemělo v této věci nějak aktivně jednat se stávajícím vlastníkem, např. za
účelem zjištění, co by tam mohl nový vlastník realizovat a jak by to mohlo město případně ovlivnit. OMM - jde o
památkově chráněný objekt, takže to bude v gesci památkářů při případném povolování využití. Radní se shodli, že
zájem města koupit objekt zde není. Ing. Prouza se dotazoval na cenu, za kterou bude objekt nabízen. OMM - město v
tuto chvíli cenu nezná.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 388- 16690/18,
(uložen úkol číslo 22829).
RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí pozemku st. p. č. 36 se stavbou bez čp/če, občanského vybavení, bývalý špýchar,
vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 1993 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
RM 388 Doporučuje ZM nesouhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.6 Vzdání se předkupního práva města k pozemku na Rychtě - změna stavebníka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/6 - Flash Příloha: RM 388 - 2/6 - Flash

Žadatel, p. FS, koupil od města k zastavění pozemek p. č. 379/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v
lokalitě na Rychtě. Dle kupní smlouvy s předkupním právem ze dne 18.03.2016 bylo k pozemku zřízeno předkupní
právo ve prospěch prodávajícího (města) a stanoveny termíny zejména o dokončení stavby. Žadatel z
nepředvídatelných osobních důvodů není schopen stavbu realizovat a žádá město o vyjádření, zda chce využít svého
předkupního práva, nebo zda mu umožní prodat pozemek jinému zájemci, který má o realizaci stavby zájem.
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno dne 06.11.2017. Přílohy č. RM 388 – 2/6.
K rozhodnutí:
Doporučit - nedoporučit ZM využít předkupní právo města k pozemku.
Odůvodnění:
Není důvod kupovat zpět pozemek určený k zastavění. Pozemek město prodalo a nyní se jedná jen o změnu osoby,
která již povolenou stavbu zrealizuje za stejných podmínek a ve stejných termínech jako dosavadní vlastník.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 388- 16691/18,
(uložen úkol číslo 22830).
RM doporučuje ZM nesouhlasit s využitím předkupního práva města z kupní smlouvy s předkupním právem uzavřené dne
18.3.2016 a umožnit p. FS, prodat pozemek p. č. 379/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě s
podmínkou, že svého právního nástupce zaváže v kupní smlouvě (v převodním dokumentu) ke stejným závazkům jaké
vyplývají z kupní smlouvy s předkupním právem uzavřené s městem ze dne 18.03.2016.

STIS

RM 388 Doporučuje ZM nesouhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Pacht pozemků k zemědělským účelům - k. ú. Vrchoviny a NMNM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 2/7 - Flash Příloha: RM 388 - 2/7 - Flash

Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny o celkové výměře 23 909 m2, z majetku města, vedené na LV 10
001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Nové Město nad Metují a Vrchoviny a obec Nové Město
nad Metují, užívány k zemědělským účelům. V souladu s usnesením RM 386 ze dne 18.12.2017 byl ode dne
05.01.2018 do dne 24.01.2018 zveřejněn záměr města propachtovat 12 pozemků nebo jejich částí k zemědělskému
užívání, a to jako celek nebo jednotlivě, za minimální cenu pachtovného ve výši 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v
daném katastrálním území. Ke zveřejněnému záměru byly v daném termínu doručeny 2 nabídky v uzavřených
obálkách, které budou otevřeny na zasedání RM - viz přílohy č. RM 388 – 2/7.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o pachtu pozemků na základě předložených nabídek a o ukončení stávajících smluv se společností
AGROPROVODOV, a. s.
Odůvodnění:
OMP předkládá obálky k otevření a rozhodnutí o pachtýři. Záměr propachtovat pozemky k zemědělskému užívání byl
zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 386. V současnosti jsou na pozemky o
celkové výměře 18 203 m2 (7 pozemků nebo jejich části) uzavřeny 2 smlouvy o nájmu pozemků ze dne 07.01.2008 a
ze dne 29.09.2009, zbytek je užíván bezesmluvně. Stávající smlouvy je třeba ukončit dohodou, u pozemků, které
nejsou předmětem nájmu, jednat o vyklizení, pacht s případným zájemcem lze uzavřít. Znění smlouvy bude vycházet
ze vzorové smlouvy o zemědělském pachtu, schválené RM č. 367 dne 13.03.2017, doplněné bude o zveřejněné
podmínky. Minimální cena pachtovného za 1 m2 požadována ve výši 2 % z hodnoty dle BPEJ v daném k. ú., tj. 2 % z
částky v rozmezí 3,85 – 8,86 Kč (tedy 0,077 – 0,1772 Kč za 1 m2 a rok, celkem cca 2.625 Kč/rok).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Proběhlo otevření obálek, bylo uloženo OMM připravit do další RM podklady pro posouzení nabídek v obálkách.
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 388- 16692/18,
(uložen úkol číslo 22831).
RM se seznámila s obdrženými nabídkami a ukládá OMM do RM 389 připravit jejich posouzení, dle kterého bude RM
rozhodovat o uzavření smlouvy o pachtu.

STIS

RM 388 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY
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RM 388 - 29.01.2018

Čl 3

14:00

Rozvoj

OMM

3.1 Podmáčení městského opevnění v části západního Zadomí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/1 - Flash Příloha: RM 388 - 3/1 - Flash

Na základě jednání a přijatého usnesení Komise regenerační č. 2/2017 ze dne 03.04.2017 byl OMM zadán úkol
prověřit stav a způsob odvodnění pozemků a staveb v části západního Zadomí a s výsledky šetření seznámit RM
včetně případných návrhů opatření. Záležitost byla v Komisi regenerační projednávána z důvodu skutečnosti, že v
části městského opevnění, na které je připojen dům čp. 1247, se ve větší míře projevuje podmáčení, které městské
opevnění značně poškozuje.
OMM podalo podnět na OVRR. OVRR reagoval sdělením, že provedli vizuální prohlídku na místě z komunikace a
sdělili, že převážně všechny dešťové svody jsou zaústěny do lapačů střešních splavenin, které jsou historicky
svedeny do kanalizačního řádu. Dle předložených fotografií je patrné, že byly kontrolovány pouze svody v prostoru
ulice Zadomí, nikoliv v prostoru soukromých objektů.
Vedoucí OVRR doporučil záležitost konzultovat s odborníkem na geologii. Na doporučení vedoucího OVRR byl
osloven odborník na geologii Ing. JCh ohledně možnosti zpracování posouzení stavu a příčin podmáčení městského
opevnění v části u domu č. p. 1247. Na základě tohoto úkolu byla záležitost z OVRR přenesena na město. Město
poptalo odborníka v oboru geologie Ing. JCh, který dne 08.01.2018 předložil cenovou nabídku na provedení
geologického průzkumu v daném místě u čp. 1247. Cenová nabídka je na částku ve výši 31.097 Kč včetně DPH. Toto
však bude vyžadovat ze strany města zajištění dalších činností - potřebných vyjádření správců sítí, závazného
stanoviska státní památkové péče, územního souhlasu, archeologický dohled, vytyčení sítí. Tyto činnosti nejsou v
cenové nabídce zahrnuty a měly by být zajištěny městem.
Rozsah podmáčení je v části městského opevnění, nacházejícího se na pozemku, který je ve spoluvlastnictví p. OV a
dalších osob. Na toto opevnění je napojen dům čp. 1247, který je dle záznamu v katastru nemovitostí rovněž ve
spoluvlastnictví p. OV a dalších osob. Paní V. se k příslušné části městského vlastnictví jako vlastník chová, tuto část
stavby, která je kulturní památkou, opravuje na vlastní náklady (s příspěvkem z Programu regenerace). Obecně je
možno uvést, že městské opevnění je uvedeno v památkovém katalogu kulturních památek jako celek, včetně částí
nacházejících se na pozemcích soukromých osob.
Příčina zatékání a s ním souvisejících vznikajících škod, není známa. Z těchto důvodů předkládáme tuto problematiku
na jednání RM, neboť už samotný průzkum bude vyžadovat výše uvedené finanční prostředky a další prostředky bude
vyžadovat řešení případného opatření, které vyplyne z výsledků průzkumu. Průzkum je uvažován v části na místní
komunikaci ul. Zadomí v místě u čp. 1247 a 1248, která je v majetku města Nové Město nad Metují. Výsledky
průzkumu zároveň považujeme za přínosné pro využití při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
na „Stavební úpravy místní komunikace ul. západní Zadomí“, na jejímž základě bude zadávána veřejná zakázka na
stavbu a zároveň provedena realizace.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním geologického průzkumu v blízkosti městského opevnění u domu čp. 1247 v ul. Na Zadomí
Ing.JCh za nabídkovou cenu ve výši 31.097 Kč včetně DPH.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR státní památkové péče k realizaci sondy v ulici Na Zadomí u č.p. 1247:
Realizace navržené sondy je nanejvýš žádoucí z důvodu řádného zjištění podkladových vrstev a vodních poměrů
budoucí komunikace v ulici, v této chvíli nemáme žádné zprávy o tom, že by byly ověřeny předpoklady projektanta
stavby rekonstrukce západního Zadomí, což pro řádné provedení stavby pokládáme za klíčové obzvláště s ohledem
na podobné podloží jako je na Husově náměstí. Domníváme se také, že avizovaná změna vodních poměrů u domu čp
1247 mohla vzniknout díky redistribuci odtoků dešťových vod z Husova náměstí po jeho rekonstrukci.
Vyjádření ORM: S ohledem na to, že RM 388 - bod 3.7 řeší nové zadání zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby „Stavební úpravy komunikace západní Zadomí", jinému projektantovi, tak pro tuto PD a následnou
realizaci by bylo přínosné průzkumem zjistit vrstvy podloží a možnou příčinu podmáčení. Geologický průzkum bude
hrazen z položky Technická pomoc – posudky, poradenství, expertizy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla delší diskuse nad podklady, nad sporným vlastnictvím opevnění a nad smysluplnosti provedení
geologického průzkumu. Jeden radní byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování pro možnou podjatost.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16693/18,
(uložen úkol číslo 22832).
RM souhlasí se zadáním geologického průzkumu v blízkosti městského opevnění u domu čp. 1247 v ul. Na Zadomí (západní
část) Ing. JChza nabídkovou cenu ve výši 31.097 Kč včetně DPH.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.02.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.2 Žádost AUTO-BRANKA o povolení akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2018"
Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/2 - Flash Příloha: RM 388 - 3/2 - Flash

Identifikace:

Společnost AUTO-BRANKA, spol. s.r.o., z Prahy 4, žádá o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA
2018" dne 30.06.2018 na Husově náměstí před "vlaštovkami" - viz příloha č. RM 388-3/2. Samotná akce by se konala
od 10:00 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. Součástí žádosti je napojení na energo
sloupek. Obdobná akce se konala minulý rok 24.06.2017.
K rozhodnutí:
Projednat žádost AUTO-BRANKA o povolení reklamní akce "Dny testovacích jízd ŠKODA 2018". Souhlasit či
nesouhlasit s akcí.
Odůvodnění:
ODSH: akce bude ze strany ODSH vyžadovat vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (místní
komunikace). V případě, že se zábor bude týkat pouze vyvýšené plochy a nebude vyžadovat přechodné dopravní
značení, tak ke kladnému vyřízení žádosti není zapotřebí vyjádření PČR, ale pouze souhlas vlastníka místní
komunikace, resp. města.
TS: Akce tohoto typu a podobné předváděcí akce se na náměstí pravidelně opakují a z hlediska TS s tím nejsou
problémy. Proti konání předváděcí akce vozidel Škoda v prostoru před vlaštovkami na náměstí nemám námitek.
OF: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10,- Kč/1m2/1 den. OS: žádná svatba v plánu není (ani to
není obřadní den). Takže za nás souhlas.
MP: s akcí souhlasím bez připomínek. Podobná akce proběhla i v loňském roce a byla bez komplikací, navíc s dobrou
spoluprací s organizátory.
OMM: souhlasíme s konáním akce.
OŠKS: Ve stejném termínu by měla proběhnout tradiční akce U nás na zámku. Vzhledem k špatným zkušenostem
organizátorů akce U nás na zámku se souběhem obou akcí v minulém roce, doporučujeme nesouhlasit s akcí AUTOBRANKA v tomto termínu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 388- 16694/18,
(uložen úkol číslo 22833).
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 2018" na Husově náměstí dne 30.06.2018 od 10:00 do 20:00 hodin.
RM nesouhlasí s pronájmem požadované plochy, protože již dříve byla na stejný termín nahlášena tradiční akce "U nás na
zámku". Na základě negativních zkušeností ze souběhu více akcí na Husově náměstí a zámku v jednom termínu, RM
rozhodla, že v případech, kdy bude na Husově náměstí či na zámku již plánována nějaká významná akce jednoho
pořadatele, tak dalším žadatelům o využití plochy náměstí nebude v daném termínu vyhověno, mj. i z důvodu ponechání
rezervy pro rozšíření parkovacích ploch pro návštěvníky akce.
RM 388 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 30.4.2008
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/3 - flash Příloha: RM 388 - 3/3 - flash

Dne 30.04.2008 byla uzavřena Příkazní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a MgA. Vítem Lukasem městským architektem. RM je předkládán Dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě, na základě kterého, se měsíční
paušální odměna zvyšuje o 2.000 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě
Odůvodnění:
Měsíční paušální odměna nebyla od roku 2008 měněna.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 388- 16695/18,
(uložen úkol číslo 22834).
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 388 - 3/3 s Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 30.04.2008 uzavřené mezi městem
Nové Město nad Metují a MgA. Vítem Lukasem - městským architektem a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě č. 273/2017
Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/4 - flash Příloha: RM 388 - 3/4 - flash

Identifikace:

Rada města schválila usnesením č. RM 384-16485/17 dne 20.11.2017 smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou
N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice. Smlouva umožňuje firmě pokládku optické sítě v ulicích TGM, Johnova,
Husova, ČSA a Dukelská, která je již z větší části realizována, a to podle projektové dokumentace s názvem
„FTTx_NMNM_001_TGM“. Vzhledem ke změně návrhu trasy v ulici Husova předložila firma N_SYS s.r.o. požadavek
na doplnění chybějících pozemků, do kterých bude optická síť uložena. Z tohoto důvodu je zapotřebí uzavřít k již
schválené smlouvě dodatek č. 1, který se zabývá těmito chybějícími pozemky.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 388- 16696/18,
(uložen úkol číslo 22835).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíraný mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32
Úpice, IČO: 25254405 na pokládku optické sítě s názvem „FTTx_NMNM_001_TGM“, který se zabývá doplněním chybějících
pozemků, ve znění přílohy č. RM 388 – 3/4 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 388 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 VŘ - TDI a BOZP - vestavby učeben v ZŠ Komenského a ZŠ Krčín
Identifikace:
ORM vypsalo veřejnou zakázku na Zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na realizaci 2
akcí „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad
Metují“ a „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“, která byla
rozdělena na 4 dílčí části. Dne 24.01.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou akci.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zrušením VZMR, uložit OMM, upravit zadávací podmínky v souladu s novelou stavebního zákona a
neprodleně vypsat znovu.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. Komise otevřela, posoudila a vyhodnotila podané nabídky a byl vyhotoven protokol. ORM po
ukončení jednání komise však zjistilo, že v zadání VZ nebyl dostatečně definován požadavek novely stavebního
zákona, a to že u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle
zvláštního právního předpisu, tj. podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tzn., že je nutné, aby osoba, která bude
fyzicky na stavbu docházet, měla příslušnou autorizaci.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vysvětlena otázka povinných "autorizací" u TDI.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 388- 16697/18,
(uložen úkol číslo 22836).
RM souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na Zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora
BOZP na realizaci 2 akcí „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují“ a „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“, z důvodu
uvedení zadávacích podmínek do souladu s novelou stavebního zákona, která je účinná od 01.01.2018. RM ukládá OMM
provést uvedené úpravy zadávacích podmínek a neprodleně tuto veřejnou zakázku malého rozsahu opakovaně vyhlásit.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 388 - 29.01.2018

3.6 Žádost Ing. Š. a Ing. D. o možnost využití parkování na městské komunikaci pro budoucí BD na p.p.č.
646/1 v k.ú. NMnM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/6 - flash Příloha: RM 388 - 3/6 - flash

Dne 24.01.2018 byla na město doručena žádost Ing. JŠ a Ing. LD o možnost využití parkování na městské komunikaci
v ul. Nerudova pro plánované bytové domy A a B v lokalitě "Rychta" na pozemku p.p.č.646/1 v k.ú. NMnM. Ve
vnitrobloku těchto bytových domů je navržen max. možný počet míst, což je 10. Z normových výpočtů pro budoucí
bytové domy s komerčními prostory v přízemí vyšla potřeba 16 parkovacích míst. Proto byla předložena na město
žádost o souhlas, aby zbývající potřeba 6 parkovacích míst byla pokryta možností parkování na městském pozemku,
tzn. na městské komunikaci v ul. Nerudova dle přiložené přílohy RM 388 - bod 3.6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit, aby pro 6 parkovacích míst potřebných pro bytové domy A a B na pp.p.č.646/1 v k.ú. NMnM byla využita
komunikace v ul. Nerudova, která je ve vlastnictví města, dle přílohy RM 388 - 3/6.
Odůvodnění:
ORM souhlasí, aby požadovaná potřeba 6 míst, které se již nevešly na pozemek, kde budou BD A a B stát, byla
pokryta možností parkovaní na veřejné komunikaci v ul. Nerudova, kterou vlastní město. V dané lokalitě je
problematické najít další plochy pro parkování. Už při přípravě PD těchto BD probíhala jednání na OMM za
přítomnosti vedení města, na kterých vyplynul fakt, že normový požadavek parkovacích míst nebude pravděpodobně
nikdy splněn bez toho, aby se mohlo parkovat na veřejných komunikacích nebo veřejných parkovištích.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse přítomných o nutnosti realizace záměrů města v této lokalitě, především v oblasti
vytvoření parkovacích ploch, které jsou nezbytné pro budoucí zástavbu v této exponované lokalitě. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 388- 16698/18,
(uložen úkol číslo 22837).
RM souhlasí ve znění přílohy RM 388 - 3/6 s tím, aby pro 6 parkovacích míst potřebných pro bytové domy A a B na
pp.p.č.646/1 v k.ú. NMnM byla využita komunikace v ul. Nerudova, která je ve vlastnictví města,

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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3.7 Zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby jinému projektantovi
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/7 - flash Příloha: RM 388 - 3/7 - flash

V roce 2017 bylo zadáno na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby na akci „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí„ a „Stavební úpravy
komunikace západní Zadomí“. Zakázka byla zadána na základě nejnižší nabídkové ceny, kterou předložil Ing. HS. Na
základě smlouvy o dílo měla být požadovaná projektová dokumentace včetně všech souhlasných vyjádření dotčených
orgánů a správců sítí odevzdána v květnu 2017. Přestože byl zpracovatel PD písemně upozorněn na nedodržení
podmínek smlouvy o dílo s vyčíslením smluvní pokuty k danému dni, tak k dnešnímu dni nedošlo k předání projektové
dokumentace v požadovaném rozsahu. Odevzdána byla pouze projektová dokumentace v elektronické podobě bez
požadovaných vyjádření a souhlasů. Z tohoto důvodu ORM navrhuje ukončení spolupráce s uvedeným projektantem
s vyčíslením smluvní pokuty vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo. ORM zadalo zpracování cenové nabídky jinému
projektantovi, a to firmě PROKONSULT s.r.o., se sídlem Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec. Na nové
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby byla předložena cenová nabídka na částku 95.000 Kč bez
DPH, s DPH 114.950 Kč na obě stavby.
K rozhodnutí:
Schválit ukončení spolupráce na projektech „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ a „Stavební úpravy
komunikace západní Zadomí“ se zpracovatelem Ing. HS. Schválit výjimku ze zásad města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválit nové zadání zpracování projektové dokumentace firmě
PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec za nabídnutou cenu 95.000,- Kč bez DPH, s DPH
114.950 Kč na obě stavby. Schválit předloženou smlouvu o dílo a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Doporučujeme schválení nového zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
na akci „Stavební úpravy komunikace západní Zadomí„ a „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ z důvodu, že je
tato akce zařazena do rozpočtu na rok 2018. Dále je nutné schválit výjimku ze zásad Města Nové Město nad Metují
pro zadávání veřejných zakázek, kde je uvedeno, že při zadávání zakázky v hodnotě od 50.001 Kč do 100.000 Kč bez
DPH musí být osloveni nejméně dva dodavatelé. V rozpočtu je na tuto akci schválena položka Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - jižní a západní, PD + realizace s částkou 10,3 mil. Kč. Ing. S. bude uhrazena pouze částka max. 16.940 Kč
včetně DPH, viz. dopis - Upozornění na nedodržení podmínek smlouvy o dílo a uplatnění smluvní pokuty, viz. příloha
RM 388 - 3/7.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, příště reagovat na takový stav dříve, nečekat tak dlouho, tzn. tvrdší postup vůči dodavateli smluvních prací.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 388- 16699/18,
(uložen úkol číslo 22838).
RM souhlasí s ukončením spolupráce na projektech „Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí“ a „Stavební úpravy
komunikace západní Zadomí“ se zpracovatelem Ing. HS a ukládá OMM odeslat zpracovateli PD oznámení o ukončení
spolupráce na těchto projektech s vyčíslením smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20.03.2017, kterou s ním
má město uzavřenu. RM schvaluje výjimku ze zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu a souhlasí se zadáním nového zpracování projektové dokumentace firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549
41 Červený Kostelec za nabídnutou cenu 95.000 Kč bez DPH, s DPH 114.950 Kč na obě stavby. RM pověřuje ST podpisem
příslušné smlouvy o dílo.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy Němcové
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/8 - flash Příloha: RM 388 - 3/8 - flash

V listopadu 2017, umožnilo ORM na základě povolení projednaných v RM, uložení chrániček firmě Goldware s.r.o. do
výkopu, který pro město prováděla firma STAVIBET s.r.o., a který je součástí investiční akce „Stavební úpravy
chodníku v ulici Boženy Němcové“. S firmou STAVIBET s.r.o. má město uzavřenou smlouvu o dílo, jejíž součástí je i
rozpočet na uložení chrániček pod stavbu chodníkového tělesa. Firma Goldware s.r.o., která si chráničku do výkopu
přiložila, souhlasila s tím, že se bude na nákladech s tím spojených podílet, a že na uložení chráničky vypracuje
projektovou dokumentaci. K tomu, aby mohla být tato projektová dokumentace schválena, je zapotřebí, aby uzavřela
firma Goldware s.r.o. s městem smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou Goldware s.r.o. a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě, ze které mimo jiné plyne finanční plnění ve
prospěch města. Mezi město a firmy Goldware s.r.o. a N_SYS s.r.o., které využily možnosti přiložit své chráničky, byly
rozděleny náklady na jejich uložení. Po obou firmách bude město požadovat uhradit částku 43.560 Kč včetně DPH.
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě s firmou N_SYS s.r.o. bude předložena do příští RM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o nepořádku po akcích pro ČEZ, které prováděla firma ELEKTRO-COMP s.r.o. Jde o špatně zahrnuté a
nezhutněné části městských pozemků po výkopech apod. MST vysvětlil, jaký bude další postup ze strany města - tj.
úpravy povrchů, zatravnění apod. - šlo o investiční akci ČEZu, tj. snesení nadzemního vedení do země. Vše bude
muset být na jaře v pořádku. Dále byla vedena debata o investicích města do chodníků a silnic, které byly realizovány
v závěru roku 20107 a u kterých byly prodlouženy termíny. Radní žádají o zpracování informace o tom, které z těch
plánovaných investic byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a dále které nejsou dokončeny, tzn.
že přešly do letošního roku a do kdy jsou termíny jejich realizace prodlouženy.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 388- 16700/18,
(uložen úkol číslo 22839).
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware, s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění příloh č. RM 388 – 3/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 388 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Souhlas s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny – Krčín
Zdroj. dokum.: RM 388 - 3/9 Příloha: RM 388 - 3/9

Identifikace:

Bod mimořádně zařazený přímo do jednání RM 388. Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. požádala město o
udělení souhlasu s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny – Krčín, jejíž realizace by
měla proběhnout v letošním roce.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny – Krčín
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 388- 16701/18,
(uložen úkol číslo 22840).
RM souhlasí s kácením stromů a keřů pro akci III/28521, III/28520 a II/308 Vrchoviny – Krčín dle výpisů inventarizace v
příloze RM 388 -3/9.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Přehled o realizaci některých investic z roku 2017
Identifikace:
Viz část diskuse v bodě 3/8, kde byla mj. vedena debata o investicích města do chodníků a silnic, které byly
realizovány v závěru roku 20107 a u kterých byly prodlouženy termíny. Radní žádají o zpracování informace o tom,
které z těch plánovaných investic byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a dále které nejsou
dokončeny, tzn. že přešly do letošního roku a do kdy jsou termíny jejich realizace prodlouženy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Viz 3/8 - jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 388- 16702/18,
(uložen úkol číslo 22841).
RM ukládá OMM zpracovat informace o tom, které z plánovaných investic z roku 2017 do silnic a chodníků v majetku města
byly dokončeny, kolaudovány a jak byly za město převzaty a dále které nejsou dosud dokončeny, tzn. že přešly do roku 2018
a do kdy jsou termíny jejich realizace prodlouženy.

STIS

RM 388 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

14:50

OMM

4.1 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Identifikace:

(Int.: OSN/659) Zdroj. dokum.: RM 388 - 4/1 - Flash Příloha: RM 388 - 4/1 - Flash

Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o inflační
koeficient 2,5% ode dne 01.03.2018, ve výši cca 53.790 Kč za kalendářní rok ze 34 nájemních smluv.
K rozhodnutí:
Souhlasit/Nesouhlasit se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá navýšení nájemného pro jednotlivé nebytové
prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro letošní rok se jedná o cca 53.790 Kč za
kalendářní rok ze 34 nájemních smluv. K navyšování nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od r.2004. V
letech 2015 - 2017 byl koeficient nízký a nájemné se nezvyšovalo.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V rámci snahy města podpořit podnikání a využití městských nebytových prostor, se radní přiklonili většinově k tomu,
nezvyšovat nájemné.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16703/18,
(uložen úkol číslo 22842).
RM nesouhlasí se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města o inflační koeficient 2,5%
a ponechává nájemné ve stávající výši.
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.2 Zvýšení nájemného v domě čp. 44-47
Identifikace:

(Int.: OSN/660) Zdroj. dokum.: RM 388 - 4/2 - Flash Příloha: RM 388 - 4/2 - Flash

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876, jako pronajímatel bytového domu čp. 44-47, ul.
T. G. Masaryka, provedlo v roce 2017 stavební úpravy tohoto domu spočívající v zateplení obvodového pláště domu,
zateplení střechy a výměně výplní otvorů. Jedná se o stavební úpravy, které trvale zvyšují užitnou hodnotu
pronajímaných bytů, a dojde jimi k trvalým úsporám energie. Na základě výše uvedeného a na základě zákona č.
89/2012 Sb. navrhuje OSN zvýšení nájemného v tomto bytovém domě o 13 Kč/m2/měsíc. Podrobný postup výpočtu a
bližší informace ke zvýšení nájemného jsou uvedeny v příloze RM 388 - 4/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit/nesouhlasit se zvýšením nájemného
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876, jako pronajímatel bytového domu čp. 44-47, ul.
T. G. Masaryka, provedlo v roce 2017 stavební úpravy tohoto domu spočívající v zateplení obvodového pláště domu,
zateplení střechy a výměně výplní otvorů. Jedná se o stavební úpravy, které trvale zvyšují užitnou hodnotu
pronajímaných bytů, a dojde jimi k trvalým úsporám energie. Pronajímatel má dle zákona č. 89/2012 Sb. právo
navrhnout zvýšení nájemného dle postupu uvedeného v příloze RM 388 - 4/2. Ke zvýšení nájmu jsme přistoupili
poprvé od roku 2009. Dle názoru OSN je město, jako pronajímatel v plném právu tento krok provést.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi a předložení informace o obvyklých cenách nájmů bytů ve městě a možnostech daných regulací nájmů,
radní schválili návrh na zvýšení nájmů v daném BD.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 388- 16704/18,
(uložen úkol číslo 22843).
RM souhlasí se zvýšením nájemného v bytovém domě čp. 44, 45, 46 a 47, ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují, o 13
Kč/m2/měsíc s platností od 01.05.2018. Zvýšení nájemného je odůvodněno provedenou investicí, která trvale zvyšuje užitnou
hodnotu pronajímaných bytů, a která přináší trvalé úspory energie. RM ukládá OSN činit kroky v souladu se zákonem
89/2012 Sb., které povedou ke zvýšení nájmu ve výše uvedeném bytovém domě.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 07.05.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Rezignace člena Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/661) Zdroj. dokum.: RM 388 - 4/3 - Flash Příloha: RM 388 - 4/3 - Flash

Na OSN, jako prostředníka, byla doručena rezignace pí Květuše Nejedlé na pozici člena Bytové komise, a to s
okamžitou platností.
K rozhodnutí:
Přijmout rezignaci člena bytové komise
Odůvodnění:
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 388- 16705/18
RM přijímá rezignaci pí Květuše Nejedlé na pozici člena Bytové komise, a to s okamžitou platností. RM děkuje pí Květuši
Nejedlé za její dosavadní práci v komisi.
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Neplatiči nájemného bytový fond - změna při postupu vymáhání pohledávek
Identifikace:

(Int.: OSN/662) Zdroj. dokum.: RM 388 - 4/4 - Flash Příloha: RM 388 - 4/4 - Flash

BK odsouhlasila na svém zasedání 13.12.2017 návrh členů komise na změnu postupu při vymáhání pohledávek za
dlužné nájemné v bytových domech města. Změna spočívá ve zkrácení postupu - viz. příloha RM 388 - 4/5.
K rozhodnutí:
Souhlasit s nově navrženým postupem
Odůvodnění:
OSN navrhuje zkrácení postupu v rámci zefektivnění výběru dlužných částek. BK změnu odsouhlasila.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 388- 16706/18
RM souhlasí se změnou postupu při vymáhání pohledávek za dlužné nájemné v bytových domech města ve znění přílohy RM
388 - 4/5.

STIS

RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura, sport

OŠKS

15:05

5.1 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/1 - Flash Příloha: RM 388 - 5/1 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků příspěvkových organizací na rok
2018 (s výjimkou školských PO) - viz příloha č. RM 388 - 5/1.
K rozhodnutí:
Schválit limity mzdových prostředků a počtu pracovníků příspěvkových organizací na rok 2018 (s výjimkou školských
PO).
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur si vyžádal podrobnější informace - doplnění tabulky s přehledem úvazků a počtu pracovníků u MSSS
OÁZA - komunikace bude probíhat mezi ředitelkou MSSS a radními prostřednictvím e-mailu.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16707/18
RM schvaluje pro rok 2018 limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem prostředků na platy
(OP) a prostředky na dohody (D) takto: Městská knihovna Nové Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,7, OP: 2.462.476 Kč, D:
170.000 Kč; Městské muzeum Nové Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, OP 2.233.000 Kč, D: 210.000 Kč; Městské středisko
sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 61, PPZ: 55, OP: 19.918.757 Kč, D: 700.000 Kč.
RM 388 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Návrh "Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad
Metují"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/2 - Flash Příloha: RM 388 - 5/2 - Flash

RM 386 dne 18.12.2017 uložila OŠKS zpracovat v souladu s návrhem "Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu
financování sportu ve městě" návrh "Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují". KSPORT projednala návrh "Pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování sportu ve
městě" na svém jednání dne 12.12.2017 a doporučila RM tento návrh schválit. OŠKS předkládá RM návrh "Zásad pro
výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují".
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad
Metují".
Odůvodnění:
Návrh "Zásad" byl připraven ve spolupráci s PRAV a KIA.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 388- 16708/18,
(uložen úkol číslo 22844).
RM doporučuje ZM schválit "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad
Metují" ve znění přílohy č. RM 388 - bod 5/2.
RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 388 - 29.01.2018

5.3 Aktualizace vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/3 - Flash Příloha: RM 388 - 5/3 - Flash

Vzhledem k novým "Zásadám pro výpočet dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují"
jsou předkládány ke schválení aktualizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a aktualizovaný dodatek
ke smlouvě o poskytnutí dotace. Ve smlouvě nad 50 tis. Kč a v dodatku ke smlouvě je nově uvedena účinnost dnem
zveřejnění v Registru smluv. Ve smlouvách je nově v čl. II odst. 1 zařazena věta: "Příjemce je povinen nakládat s
poskytnutou dotací s péčí řádného hospodáře", v článku III - "Důsledky porušení povinností příjemce" jsou částečně
upraveny sankce za různá porušení smlouvy nebo poskytnutí nepravdivých informací v žádosti - viz příloha č. RM
388 - 5/3 - změny vyznačeny červeně.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města a vzorového dodatku k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
Odůvodnění:
Návrh vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města a vzorového dodatku byl připraven ve
spolupráci s PRAV a KIA.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi bylo doplněno usnesení o úkol pro OŠKS - připravit samostatnou vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu města pro žadatele o dotaci na provoz sportovních areálů.
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 388- 16709/18,
(uložen úkol číslo 22845).
RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč), vzorovou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč) a vzorový dodatek k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve znění upravené přílohy č. RM 388 - 5/3. RM ukládá OŠKS připravit samostatnou
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro žadatele o dotaci na provoz sportovních areálů a předložit ji do
příští RM.
RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 12.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Aktualizace formuláře žádosti o dotaci z rozpočtu města - Děti, mládež, kultura, sport
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/4 - Flash Příloha: RM 388 - 5/4 - Flash

Vzhledem k novým "Zásadám pro výpočet dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují" je
RM předložen ke schválení aktualizovaný formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nové Město nad
Metují - "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity". Jedná
se hlavně o přidání povinných příloh k žádosti - viz příloha č. RM 388 - 5/4 - změny vyznačeny červeně.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizovaný formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města.
Odůvodnění:
Návrh nového formuláře byl připraven ve spolupráci s PRAV a UKIA.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 388- 16710/18
RM schvaluje vzorový formulář "Žádost o dotaci na rok 20xx v oblasti Děti, mládež, kultura, tělovýchova, sport, volnočasové
aktivity" ve znění přílohy č. RM 388 - 5/4.
RM 388 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 388 - 29.01.2018

5.5 Žádost MK o zapůjčení krytého pódia - Brány města dokořán
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/5 - Flash Příloha: RM 388 - 5/5 - Flash

MK žádá RM o bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 kusů stánků na tradiční akci Brány města dokořán,
která se bude konat v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 kusů stánků na akci Brány města dokořán.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 388- 16711/18,
(uložen úkol číslo 22846).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce a 5 kusů stánků v majetku města Městskému klubu v Novém
Městě nad Metují na tradiční akci Brány města dokořán, která se bude konat v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí v
prostoru před "vlaštovkami". RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz
a následný odvoz stánků.
RM 388 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.04.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/6- Flash Příloha: RM 388 - 5/6 - Flash

SK Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 500 tis. Kč. Důvodem
je nedostatek finančních prostředků na provoz klubu v 1. čtvrtletí 2018.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2018 SK Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v předchozích letech.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 388- 16712/18,
(uložen úkol číslo 22847).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Sportovnímu klubu Nové Město nad
Metují z.s. ve výši 500 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o
poskytnutí dotace.
RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce a k povinnému předškolnímu vzdělávání
Identifikace:
Ředitelé základních a mateřských škol informují o termínech zápisu k povinné školní docházce a k povinnému
předškolnímu vzdělávání.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informacemi k zápisu dětí k povinné školní docházce a k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 388- 16713/18
RM bere na vědomí informace o zápisu dětí k povinné školní docházce, který se uskuteční v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v Základní
škole a Mateřské škole Krčín ve čtvrtek 19.04. a v pátek 20.04.2018. RM bere na vědomí informace o zápisu dětí k
předškolnímu vzdělávání, který se uskuteční v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, v Mateřské škole,
Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve čtvrtek 10.05.2018 od 7:00 do 16:00
hodin.
RM 388 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 388 - 29.01.2018

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/8 - Flash Příloha: RM 388 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" o
souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 388- 16714/18
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 388 - 5/8 s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod o grant z dotačního programu "Prevence rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže" Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Táhneme všichni za jeden provaz 3".
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/9 - Flash Příloha: RM 388 - 5/9 - Flash

Identifikace:

Ředitel MMUZ žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" o
souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 388- 16715/18
RM souhlasí ve znění přílohy č. RM 388 - 5/9 s podáním žádosti Městského muzea Nové Město nad Metují o grant z
dotačního programu "Podpora činnosti turistických informačních center" Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu s názvem "Cestujeme s polskými přáteli".
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 5/10 - Flash Příloha: RM 388 - 5/10 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost školy ve výši 32.000 Kč od firmy Agro CS a.s. Říkov.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 388- 16716/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 32.000 Kč od firmy Agro CS a.s., na činnost školy.
RM 388 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 388 - 29.01.2018

Čl 6

15:40

Finance

OF

6.1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2017
Zdroj. dokum.: RM 388 - 6/1 - flash Příloha: RM 388 - 6/1 - flash

Identifikace:

OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.12.2017. Rozpočet dosáhl příjmů po
konsolidaci ve výši 203 843,33 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 189 510,03 tis. Kč. Přebytek hospodaření tedy
činil 14 333,30 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Informace pro RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

V diskusi byl upřesněn skutečný přebytek hospodaření za rok 2017 - předpokládaný schodek 2018, otázka výše
překlenovacího úvěru a pak navázala obsáhlá debata o schválených investicích a jejich realizaci, mj. jak zvládnout tak
velký objem investic, který byl schválen na rok 2017 (cca trojnásobek toho, co bylo obvyklé v předchozích letech) a
jak ho případně ještě doplnit o další, na které by byly volné finanční zdroje.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16717/18
RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 388 - 6/1 informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2017.
RM 388 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočet sociálního fondu 2018 – návrh
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 6/2 - flash Příloha: RM 388 - 6/2 - flash

Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Rozpis na jednotlivé položky je
předkládán RM ke schválení. Po dohodě s odborovou organizací, je navržena varianta rozpočtu, která zahrnuje
Výdaje z osobních účtů zaměstnanců do výše 1.000 Kč - viz příloha č. RM 388 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočet SF.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 388- 16718/18
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 388 - 6/2 rozpočet sociálního fondu MěÚ na rok 2018.
RM 388 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 02.02.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 388 - 29.01.2018

Různé

15:50

7.1 Žádost SDH Slavoňov o zapůjčení krytého pódia na 135. výročí založení SDH Slavoňov
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/1 - Flash Příloha: RM 388 - 7/1 - Flash

Starosta SDH Slavoňov žádá RM o zapůjčení pódia se stanem pro kapelu v rámci akce 135. výročí založení SDH
Slavoňov, která se uskuteční v sobotu dne 05.05.2018. Při této příležitosti SDH Slavoňov plánuje uspořádat hasičskou
soutěž a oslavu. Akce se bude konat v hasičské chatě ve Slavoňově a v jejím okolí. Žádost SDH Slavoňov viz příloha
č. RM 387 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SDH Slavoňov + ne/souhlasit se zapůjčením pódia.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Stan i podium je na tento termín volné. Za TS navrhuji žádosti nevyhovět. Doprava, stavba a následná
demontáž a odvoz zpět je na úkor prací prováděných pro město.
Stanovisko OŠKS: V uvedeném termínu jsou stan i podium volné. V případě, že budou požadovat podium a stan
postavit, doporučuji zapůjčit za poplatek 8.300 Kč.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 388- 16719/18,
(uložen úkol číslo 22848).
RM schvaluje zapůjčení krytého pódia na sobotu 05.05.2018 pro SDH Slavoňov, na akci ke 135. výročí založení SDH
Slavoňov, a to za podmínky úhrady režijních nákladů ve výši 8.300 Kč. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s
odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 05.05.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

7.2 Záměr vyhlášení památného stromu - bod přesunut do RM 389
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/2 - Flash Příloha: RM 388 - 7/2 - Flash

Záměr vyhlášení lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku p.č. 875/1 v k.ú. Vrchoviny památným stromem.
K rozhodnutí:
Seznámení se se záměrem na vyhlášení památného stromu.
Odůvodnění:
Strom roste na pozemku p.č. 875/1 v k.ú. Vrchoviny ve vlastnictví města. Jedná se o solitér s obvodem kmene ve
výšce 130 cm nad zemí 480 cm, tvořící významnou dominantu v místní části Vrchoviny. OŽP zajistil posouzení
předmětné dřeviny Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle tohoto stanoviska lípa plní estetické a ekologické
funkce, je krásného habitu a svými parametry splňuje kritéria pro kategorii památného stromu. Vyhlášením stromu za
památný se zvýší možnost získání finančních prostředků na ošetření stromu, např. z národních programů - Program
péče o krajinu apod.
Vysvětlení: Ing. Ondřej Hanka vedoucí oddělení OŽP Oddělení životního prostředí
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann se dotázal na stanovisko OV Vrchoviny k této věci. Radní se shodli, že pokud nebude mít se záměrem
problém OV Vrchoviny, tak budou souhlasit rovněž. Rozhodnutí bylo proto přesunuto do další RM, až bude známo
stanovisko OV Vrchoviny.
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7.3 Žádost TJ Sokol Krčín o povolení těžby náletového porostu
Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/3 - Flash Příloha: RM 388 - 7/3 - Flash

Identifikace:

Pan Robert Šefc, jednatel TJ Sokol Krčín, žádá RM o povolení těžby náletového porostu na pozemcích města na
Železově louce, pro vytápění krčínské sokolovny. Žádost TJ Sokol Krčín - viz zdrojový dokument č. RM 388 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Sokol, příp. souhlasit s povolením těžby náletového porostu na Železově louce.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 388- 16720/18,
(uložen úkol číslo 22849).
RM souhlasí s povolením těžby náletového porostu na Železově louce za podmínky, že stromy a keře vhodné ke kácení
budou vybrány ve spolupráci s vedoucím TS Miroslavem Trojanem.
RM 388 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.04.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Informace ČAOH k riziku navýšení nákladů obce za odpadové hospodářství
Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/4 - Flash Příloha: RM 388 - 7/4 - Flash

Identifikace:

18.01.2018 zaslala Česká asociace odpadového hospodářství (dále jen ČAOH) městu Nové Město nad Metují
informace k riziku navýšení nákladů obcí za odpadové hospodářství. ČAOH informuje o připravované změně zákona o
odpadech. Základním bodem této změny je zdražení skládkových poplatků, jejichž plátci jsou obce. ČAOH dále
informuje o postupu a způsobu schvalování výše uvedené změny zákona, vysvětluje návrhy Evropské unie týkající se
snižování skládkování komunálního odpadu a důvody prosazované změny zákona o odpadech, kterými jsou zejména
získání finančních prostředků na budování spaloven. Více viz přílohy RM 388 - 7/4 - dopis ČAOH, návrh zákona,
stanovisko Úřadu vlády ČR k návrhu zákona o odpadech, tabulka - vývoj skládkování v ČR, doporučení pro odpadové
hospodářství v ČR, vyjádření OŽP MěÚ NMnM.
K rozhodnutí:
Projednat informaci a zaujmout stanovisko.
Odůvodnění:
Dopis předložený do RM je pokračováním snah o transparentní a pro občany a obce vyvážené řešení situace. Nové
Město nad Metují se již v minulosti připojilo k petici iniciovanou odpadářskou firmou Marius Pedersen (viz příloha k
bodu RM 349 – 7/19). Situaci OVRR-OŽP sleduje a v případě změn zákonných norem bude RM a ZM informovat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že i přes to, že již město obdobnou věc podpořilo v rámci iniciativy firmy Marius Pedersen,
tak doporučí ZM projednat tyto informace a přijmout navržené usnesení. Výsledek projednání této informace na
zastupitelstvu pak zaslat na adresu České asociace odpadového hospodářství.
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 388- 16721/18,
(uložen úkol číslo 22850).
RM projednala informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů obce za odpadové
hospodářství. RM doporučuje ZM projednat informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. RM doporučuje
ZM nesouhlasit s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. RM doporučuje ZM deklarovat, že zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových
směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
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RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 22.02.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Rezignace Bc. Ivana Košteyna z členství v Komisi sociálně-právní ochrany dětí
Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/5 - flash Příloha: RM 388 - 7/5 - flash

Identifikace:

Dne 17.01.2018 podává RM na vědomí svou rezignaci pan Bc. Ivan Košteyn na členství v Komisi sociálně-právní
ochraně dětí z důvodu změny místa výkonu práce. Podrobnosti viz příloha č. RM 388 - 7/5.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí rezignaci jednoho člena Komise sociálně-právní ochrany dětí.
Odůvodnění:
Jedná se o rezignaci člena bez povinné náhrady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 388- 16722/18
RM bere na vědomí rezignaci pana Bc. Ivana Košteyna na členství v Komisi sociálně-právní ochrany dětí. RM děkuje panu
Bc. Ivanu Košteynovi za jeho dosavadní práci v Komisi sociálně-právní ochrany dětí.
RM 388 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolora-interního auditora v
roce 2017
Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/5 - flash Příloha: RM 388 - 7/5 - flash

Identifikace:

Kontrolor-interní auditor (dále jen "KIA"), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších
činností KIA v roce 2017 - viz příloha č. RM 388 - 7/6.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností KIA v roce 2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 388- 16723/18
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností KIA v roce 2017, ve znění přílohy č.
RM 388 - 7/6.
RM 388 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: UKIA, Termín: 29.01.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedící Okresního soudu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 388 - 7/7 - Flash Příloha: RM 388 - 7/7 - Flash

Paní MB byla zvolena do funkce přísedící dne 27.02.2014. Vzhledem k tomu, že přísedící jsou voleni na dobu 4 let a
končí jim mandát k výkonu funkce, Okresní soud v Náchodě žádá zařazení volby této přísedící do programu
nejbližšího Zastupitelstva města Nové Město nad Metují. Dále je v dopise obsaženo upozornění pro zastupitele, že je
možno soudu navrhnout do funkce přísedících i jiné vhodné občany, kteří splňují zákonné předpoklady. Podrobnosti
viz příloha č. RM 388 - 7/7.
K rozhodnutí:
Schválit volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě.
Odůvodnění:
Paní B. původně již nechtěla pokračovat, ale rozmyslela se a má zájem pracovat jako přísedící i nadále.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 388- 16724/18,
(uložen úkol číslo 22851).
RM doporučuje ZM schválit volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě, paní MB, ve znění přílohy č. RM 388 - 7/7 - Flash s
tím, že navržená kandidátka bydlí v Novém Městě nad Metují.
RM 388 Doporučuje ZM souhlasit.
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Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 388:

17:07

Příští porada bude: RM 389, 12.02.2018, 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

STIS

Stránka 35 z 35

Tisk: 02.02.2018

