Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 340 (ve volebním období 34. zasedání) ze dne: 1.2.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 340 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:39
místostarosta (Město)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:39
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:39
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:39
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:09
13:56
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:58
15:36
města)
architekt (Architekt)
14:45
15:18
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:38
15:44
města)

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

Záznam a ověření zápisu RM 340 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

STIS

Stránka 1 z 47

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 340 (ve volebním období 34. zasedání) ze dne: 1.2.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:05
13:40
15:15
15:30
15:40
16:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 340 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:39
místostarosta (Město)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
radní (Rada města)
13:00
16:39
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:39
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:39
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:39
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:09
13:56
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:58
15:36
města)
architekt (Architekt)
14:45
15:18
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:38
15:44
města)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 340 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 339) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 339 ze dne 18.1.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dle ústního vyjádření ŘSD nemohou poptat ani objednat monitoring skal pod
Zázvorkou. Je možné, že by se finančně podíleli, ale nesdělili jakou výší. ORM poptalo firmy zabývající se monitoringy
skal o zaslání nabídky. Až budeme znát ceny, tak zažádáme o vyčíslení podílu ŘSD a předložíme návrh financování do
RM. RM 340 schválen nový termín: 29.2.2016 (Zajištění nabídek monitoringu.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13169/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 405
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.3.2016

, výchozí: 29.3.2016

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

Usnesení KREG č. 7/2014 - zatékání do sklepů

Usneseni:: RM ukládá OMM intenzivně se věnovat problému zatékání vody do sklepů domů na Husově náměstí, a to s trvalou a
zvýšenou pozorností a co nejvíce urychlil řešení a následně i postup prací a průběžně o postupu prací informovat RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Projektantem byl zaslán návrh na provedení opatření č. III, SPP vydala kladné
Závazné stanovisko, OVRR se vyjádřilo, že s navrženým opatřením souhlasí. Probíhají přípravné práce na realizaci
opatření č. III. Nové skutečnosti od vlastníků nemovitostí nenastaly. RM 340 schválen nový termín: 29.3.2016 (V
řešení. Zůstává ve sledování.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13354/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.2.2016

, výchozí: 29.2.2016

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

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. S projektanty probíhá diskuze nad obsahem zadání. Současné zadání je
zpracované pouze na předložení nabídky na zpracování DUR pro umístění komunikace v areálu kasáren. Projektanti
doporučují rozšířit zadání a zjištění inženýrských sítí a zpracování PD na přípojky jednotlivých inženýrských sítí pro
budoucí plánované parcely pro viladomy, MŠ a MK, dále pak i na VO. Rozšíření zadání bude prokonzultováno s
vedením města, případně bude vloženo do RM, protože bude znamenat vyšší náklady na PD, než byly schváleny v
rozpočtu města. Nyní je v rozpočtu města 30 tis. Kč. RM 340 schválen nový termín: 29.2.2016 (Projednání rozšíření
obsahu zadání zpracování PD.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 329- 13938/15
20 228
Věc:

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

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování

Usneseni:: RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o
placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují zapracovat projednané změny a
postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na
Husově náměstí a ul. Komenského“. RM ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Přípravné práce k systému parkování probíhají v návaznosti na minulé hlášení. S
TS se připravuje odkrytí a nalezení el. kabelu pro připojení parkovacích automatů. RM 340 schválen nový termín:
14.3.2016 (Budou předloženy další informace RM o vývoji.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 5.2.2016

RM 330- 13963/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 276
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

VZ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že vítězná
nabídka nesplňuje záměr jednoho velkého hřiště na Malecí. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že
realizace proběhne v roce 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Splněno, výsledky VŘ budou předloženy do RM 340.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14066/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 425
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 20.6.2016

, výchozí: 20.6.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v ul. Komenského

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako
zahrady ve stávajícím stavu, se zájemcem, p. J. M., který podal nejvyšší nabídku, a to ode dne 15.11.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. RM byla seznámena s vyjádřením vlastníků
domu č. p. 382 ke zveřejněnému záměru města, kteří podali výpověď z nájmu uvedeného pozemku dne 25.05.2015.
Protože ke zveřejnění záměru města pozemek pronajmout došlo z důvodu dodržení zákonné povinnosti nakládat s
majetkem města s péčí řádného hospodáře, RM k jejich vyjádření, ve kterém nebyly uvedeny žádné skutečnosti, které
by pronájmu pozemku bránily, nemohla přihlédnout.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 340 schválen nový termín: 20.6.2016 (Pozemek nebyl městu předán
předchozím nájemcem (spoluvlastníci domu č. p. 382), a proto není možné uzavřít novou nájemní smlouvu.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 332- 14075/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 432
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.3.2016

, výchozí:

7.3.2016

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

Žádost na RM - p. K. P. - dopravně bezpečnostní situace v ulici Bratří Čapků

Usneseni:: RM projednala žádost p. K. P. a ukládá OMM zajistit realizaci retardérů v ul. Bratří Čapků. RM ukládá MP zvýšený
dohled na provoz v této ulici v zátěžových dobách, tj. okolo 7. hodiny ranní a 4. hodiny odpolední.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Umístění bylo projednáno s p. K. P. v místě jeho bydliště. Je zpracována situace
umístění, ta bude projednávána s jednotlivými obyvateli z ulice. Musíme získat od všech souhlas, poté bude zažádáno
o povolení a bude provedena realizace. RM 340 schválen nový termín: 7.3.2016 (Projednávání a příprava realizace.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 333- 14118/15
20 473
Věc:

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

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

VŘ - Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ul. Malecí, Nové Město nad Metují“. RM ukládá
OMM zajistit svolání schůzky s projektantem a vedením města za účelem nalezení optimálnějšího řešení stavebních
úprav chodníku.
Plnění:
Schůzka se uskutečnila. ST byl vysvětlen záměr projektu. Za schůzky vyplynulo, že se poptají TS, zda by stavební
úpravy daného chodníku zvládli sami. TS se vyjádřily takto: Rekonstrukce chodníku před provozovnami na Malecí je
investiční akcí, kterou musí dělat firma. Takový rozsah prací nejsou schopni zvládnout dva lidé. Předpokládám, že
částka ve výši 250.000 Kč by měla stačit. Jediné, co bychom mohli realizovat je asfalt za silničním obrubníkem. Z toho
vyplývá a po dohodě s vedením, že bude mírně upravena PD a ORM opětovně vysoutěží dodavatele.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 4 z 47

Tisk: 5.2.2016

RM 335- 14159/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 499
Věc:

Termín: 15.3.2016

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 15.3.2016

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 71 m2 zapojeného porostu jalovce čínského na pozemku p. č. 2294 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 340 schválen nový termín: 15.3.2016 (Když vyřežeme keře a odstraníme
kořeny nyní v průběhu zimy nejsme vzhledem k střídavému počasí provést konečné terénní úpravy, nedá se pracovat s
hlínou. Pozemek by byl tedy neupravený a nebylo by to vzhledově pěkné.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 335- 14160/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 500
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - výměna bezdrátového WIFI spoje MŠ Krčín - p

Usneseni:: RM schvaluje předloženou nabídku firmy T-SERVIS Jiří Nešněra a souhlasí s výměnou nainstalované antény průměru
30 cm 5 GHz za anténu průměru 70 cm 10 GHz za nabídkovou cenu 33.880 Kč vč. DPH. RM souhlasí s realizací
výměny antén firmou T-SERVIS Jiří Nešněra a uděluje u této akce výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 340 schválen nový termín: 15.2.2016 (S ohledem na velké mrazy byl termín
posunut, mohlo by dojít k poškození kabelů. Realizace se uskuteční ve 4. - 5. kalendářním týdnu 2016.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 336- 14223/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 561
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Žádost o vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP (PŘESUN z RM 333 - 3/4)

Usneseni:: RM nesouhlasí s vybudováním vyhrazeného parkovacího místa na náklady města pro žadatelku Ing. R. Š. RM ukládá
OMM připravit ve spolupráci s OSV zpracování nových aktuálních pravidel pro zřizování vyhrazeného parkování na
pozemcích města pro ZTP.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 340 schválen nový termín: 15.2.2016 (Připravujeme jednotná pravidla za
OMM, ODSH a OSV. Změnou pravidel dojde i k úpravě žádostí.)
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 337- 14273/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 607
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Ze ZM 111 - bod 5/6 - rozpočet 2016 - ustavení pracovní skupiny pro inundační propustek

Usneseni:: RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s OMM ustavení pracovní skupiny pro budoucí rekonstrukci inundačního propustku
v ul. Husitská v Krčíně.
Plnění:
Splněno. Pracovní skupina schválena minulou RM.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14274/15
20 608
Věc:

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

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

ZM 111 - bod 4/2 - "Koncepce využití objektu staré školy, ul. Bratří Čapků, č. p. 22" - ustavení pracovní skupiny

Usneseni:: RM ukládá ST ustavit ve spolupráci s OMM pracovní skupinu pro budoucí řešení objektu "Staré školy" v Krčíně.
Plnění:
Splněno. Pracovní skupina schválena minulou RM.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Poznámka:

STIS

Stránka 5 z 47

Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 5.2.2016

RM 337- 14296/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 620
Věc:

Termín:

Provede: OF = Odbor finanční

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Prodej cisternového požárního automobilu

Usneseni:: RM schvaluje prodej vozidla Tatra CAS 32 typ PR 258 235 6x6 vč. příslušenství zájemci obci Nahořany za cenu 560
000 Kč s podmínkou souhlasu s prodejem vydaným HZS Královéhradeckého kraje, krajským ředitelstvím. RM
schvaluje kupní smlouvu na vozidlo ve znění přílohy č. RM 337 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Kupní smlouva byla uzavřena. Částka 560 tis. Kč byla uhrazena na účet města. Schválený rozpočet předpokládal
prodejní cenu 400 tis. Kč.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 337- 14312/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 627
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Komise RM a Výbory ZM - účast členů na jednáních

Usneseni:: RM ukládá předsedům komisí RM prověřit účast členů komisí na jejich jednáních v průběhu roku 2015 a v případě
trvalé neúčasti některých členů a nepřevzetí jmenovacích dekretů pak navrhnout RM jejich odvolání. RM žádá
předsedy Výboru finančního a Výboru kontrolního o prověření účasti na jednání výborů v průběhu roku 2015 a v
případě trvalé neúčasti některých členů a nepřevzetí jmenovacích dekretů pak navrhnout ZM jejich odvolání.
Plnění:
Splněno. Případné návrhy budou doplněny a RM projednány.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14314/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 629
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

VŘ - PD - zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „PD – zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“
firmě Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, za nabídkovou cenu 193.600 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Projecticon s.r.o., Antonína
Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, ve znění přílohy č. RM 338 - 2/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14315/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 630
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

VŘ - PD - Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z
veřejné zakázky " „PD – Cyklostezka Nové Město nad Metují – Krčín“ firmu OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01
Vysoké Mýto.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „PD – Cyklostezka Nové Město nad Metují – Krčín“ firmě TRANSCONSULT
s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 341.220 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec
Králové ve znění přílohy č. RM 338 - 2/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 338- 14316/16
20 631
Věc:

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

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Podání žádosti o dotaci – Dům Villarsburgův – obnova výplní otvorů

Usneseni:: RM souhlasí a ukládá ORM podat žádost do krajského dotačního programu s projektem „Dům Villarsburgův – obnova
výplní otvorů“.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 5.2.2016

RM 339- 14330/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 737
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1 - doplnění usnesení z RM 337

Usneseni:: RM schvaluje doplnění svého usnesení č. 337-14256/15 ze dne 21.12.2015 ve věci zveřejnění záměru města prodat
městský pozemek v Podmínkách, v bodě 1. takto: Minimální cena 1.200 Kč/m2 pozemku vč. daně z přidané hodnoty.
Viz příloha - doplněný návrh záměru č. 1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14331/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 738
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 2

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 11.02.2016 záměr města prodat městské pozemky: p. p. č. 2290 o výměře 300 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru města, viz příloha - návrh záměru č. 2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14334/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 740
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Prodej bytu č. 4 v č. p. 22 v Komenského ul.

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat nemovitost bytovou jednotku č. 22/4 o velikosti 2 + kk v budově č. p. 22
na pozemku st. p. č. 341/1, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského, Nové Město nad Metují, vč. příslušného
spoluvlastnického podílu o velikosti 982/5972 na společných částech budovy a pozemku st. p. č. 341/1 v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, z majetku města, vedenou na LV č. 4993 a LV č. 4992 pro k.ú. a obec Nové Město nad Metují
KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, dle podmínek uvedených v návrhu záměru, viz příloha - návrh záměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14341/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 745
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Žádost o souhlas k umístění předzahrádky na Husově náměstí

Usneseni:: RM souhlasí s umístěním předzahrádky po dobu ode dne 01.03.2016 do dne 31.10.2016, ve znění přílohy č. RM 339 3/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14343/16
20 746
Věc:

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

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaného na umístění samoobslužné myčky v ul. Havlíčkova

Usneseni:: RM schvaluje podání odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby "Samoobslužná myčka aut a kontejnerová
čerpací stanice včetně přípojek inženýrských sítí", ve znění přílohy č. RM 339 - 3/7 a pověřuje ST podpisem tohoto
odvolání.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 5.2.2016

RM 339- 14351/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 749
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Nájem nebytových prostor plynových kotelen
Int: OSN/397

Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor plynových kotelen v objektech č. p. 6, náměstí Republiky (radnice) a č.
p. 1145, ul. Českých bratří (DPS) zájemci První novoměstská teplárenská s.r.o., IČO: 27471454, na dobu určitou, a to
do dne 31.12.2016, za cenu stanovenou v nabídce uchazeče tj. 50 Kč/vyrobený Gj bez DPH. Dále RM souhlasí se
zněním nájemní smlouvy ve znění přílohy č. RM 339 - 4/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14352/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 750
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Dodatek ke smlouvě - nájem prostoru pro podnikání plynové kotelny č. p. 313
Int: OSN/398

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě prostor plynové kotelny v objektu č. p. 313, ul. Rašínova, ze
dne 18.05.2015, týkajících se určení výše nájemného pro rok 2016 a roky následující. RM pověřuje ST podpisem
dodatků smluv ve znění přílohy č. RM 339 - 4/4.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14353/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 751
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Smlouva o výpůjčce - kadeřnictví MSSS OÁZA
Int: OSN/399

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor kadeřnictví v objektu č. p. 1424, ul. T. G. Masaryka, MSSS
OÁZA ve znění přílohy č. RM 339 - 4/5
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14361/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 756
Věc:

Termín:

Provede: OF = Odbor finanční

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Pravidla pro vyřazování majetku PO

Usneseni:: RM schvaluje Pravidla pro vyřazování majetku příspěvkových organizací zřizovaných městem ve znění přílohy č. RM
339 - 6/1.
Plnění:
Pravidla byla rozeslána organizacím města.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14364/16
20 759
Věc:

Termín:

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

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Dodatek ke smlouvě č. 12511624 - kopírka OŽP

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12511624 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno za částku paušálu 461 Kč bez DPH, tj. 557,81 Kč vč. DPH, a to
do dne 31.12.2016 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy č. RM 339 - 7/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 5.2.2016

RM 339- 14374/16
20 762
Věc:

Termín: 31.1.2016

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

, výchozí: 31.1.2016

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

Žádost o povolení k užití znaku města

Usneseni:: RM souhlasí s použitím loga města Nové Město nad Metují do Výroční zprávy Semiramis o. s. / Laxus o. s. za rok
2015. RM ukládá OSÚ (OI) zajistit zaslání elektronického podoby loga města Nové Město nad Metují žadateli
Semiramis o. s. / Laxus o. s. Tento souhlas RM platí i pro budoucí využití loga v dalších Výročních zprávách této
organizace.
Plnění:
Splněno, odesláno dne 25.01.2016.
Ze dne:
Závěr:
5.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 340 - 1.2.2016

Kontrola úkolů

13:00

Stránka 10 z 47

ST

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 340 - 1.2.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Výpůjčka pozemků z majetku města - transport dřeva
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/1 - Flash Příloha: RM 340 - 2/1 - Flash
Identifikace:
V souladu s usnesením č. RM 339-14332/16 ze dne 18.01.2016 předkládá OMM smlouvu o výpůjčce pozemků za
účelem transportu dřeva z lesního pozemku p. p. č. 916/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví
žadatele p. J. M. Přílohy: návrh smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, foto 1, foto 2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků.
Odůvodnění:
Ve smlouvě jsou zapracovány podmínky odborných útvarů. S její konečnou verzí byl žadatel seznámen a nemá
připomínek. Smlouva bude uzavřena na dobu max. 30 dnů. Dle sdělení žadatele ze dne 26.01.2016 budou práce
provedeny dle klimatických podmínek do konce března 2016. Součástí smlouvy bude v příloze č. 3 žádost
odsouhlasená Povodím Labe, s. p. Odvoz dřeva bude realizován přes řeku Metuji a areál bývalého městského
koupaliště. Žadatel je vlastníkem káceného lesa a má živnost odborného lesního hospodáře.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14377/16,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20792).

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 917, č. 922/1, č. 922/2, č. 925/1, č. 927/2, č. 930/1, č. 887/2, č.
926, č. 966/1, č. 962/1, č. 963, č. 965, č. 2094 a č. 2095, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedených na
LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem přiblížení,
skládkování a odvozu dřevní hmoty, na dobu max. 30 dnů se žadatelem p. J. M., viz příloha - návrh smlouvy o výpůjčce,
příloha 1 až 3.
RM 340 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Cena nájmu pozemků na rok 2016 z pohledu inflační doložky
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/2 - Flash Příloha: RM 340 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Pro rok 2015 byla stanovena míra inflace ve výši 0,3 %. Dle ujednání ve většině smluv o nájmu pozemků (inflační
doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace.
K rozhodnutí:
1) Nezvyšovat nájemné u všech smluv o nájmu pozemků, 2) zvýšit nájemné o inflaci u smluv o nájmu pozemků k
podnikání.
Odůvodnění:
Odůvodnění OF a OMP: Vzhledem k velmi nízké inflaci a malému zisku (cca 700 Kč u všech „podnikatelských“
smluv - bez nákladů na poštovné), doporučujeme ponechat nájemné pro rok 2016 ve stávající výši u všech smluv o
nájmu pozemků. Ke dni 01.01.2016 evidujeme 102 smluv o nájmu, z toho 26 na pozemky k podnikání. U smluv k
podnikání proběhlo poslední zvýšení nájemného v roce 2013, kdy inflace za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %, a to u
smluv, 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. Přehled o výnosu za rok 2015 v příloze č. RM
340 - 2/2.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14378/16
RM schvaluje ponechání stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2016.
RM 340 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

2.3 Pronájem pozemku z majetku města k podnikání
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/3 - Flash Příloha: RM 340 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný
na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemek je volný a vyklizený, viz příloha: foto. V souladu s usnesením
RM č. 335-14155/15 ze dne 23.11.2015 byl záměr města pronajmout nejvhodnější nabídce zveřejněn po dobu 30 dnů
ode dne 04.12.2015 do dne 05.01.2016 a nebyly k němu podány žádné nabídky ani vyjádření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění pronájmu a délce zveřejnění.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a fy PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o.
Pozemek v roce 2015 krátkodobě využívaly firmy pracující na stavbě v ul. Náchodská. Pozemek je nyní upraven a
volný. OMP navrhuje zveřejnění pronájmu opět na dobu 30 dnů, viz příloha: návrh záměru.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14379/16,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20793).

RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města pronajmout
část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný na LV
10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své
nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2/rok a příp. požadovanou výměru.
RM 340 Ukládá.
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2.4 Návrhy řešení - pozemek p. p. č. 304/2 - zahrada za BD (PŘESUNUTO DO RM 341)
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/4 - Flash Příloha: RM 340 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, která byla
užívána spoluvlastníky domu jako zahrada, nebyla po ukončení smlouvy o nájmu ke dni 31.08.2015 předána zpět
městu. V souladu s usnesením RM 337 -14261/15 ze dne 21.12.2015 byli bývalí nájemci písemně informováni o tom,
že dne 11.01.2016 v 10:00 hodin pronajímatel převezme pozemek ve smyslu požadavku na splnění povinnosti dle
podmínek smlouvy. Následně ST obdržel dne 04.01.2016 vyjádření pí Z. st. o tom, že v uvedený den a hodinu bude
zástupce města na pozemku osobně očekávat, neboť pouze ona záležitost smlouvy o nájmu v roce 2008 s pracovníky
MěÚ vyřizovala, viz příloha: vyjádření pí Z. st. K záležitosti předání pozemku dne 08.01.2016 obdržel ST také
vyjádření bývalých nájemců mj. o tom, že si má město převzít pozemek dle zveřejněného záměru města z r. 2008, viz
příloha: vyjádření spoluvlastníků. Dne 11.01.2016 se v uvedenou dobu dostavil ST společně s 3 pracovníky MěÚ k
domu a žádali o vstup, který je na pozemek zajištěn smluvně zřízeným věcným břemenem. Vstup do domu byl však
před nimi uzamčen a nebyl jim nikým z domu umožněn, přestože zvonili na všechny zvonky v domě. ST telefonicky
kontaktoval pí Z. ml. a opakovaně žádal o umožnění vstupu, ale toto bylo odmítnuto. Této komunikaci byli přítomni i
zástupci Policie ČR, kteří ji zaznamenali na záznamové zařízení a průběh události stvrdili podpisem na předávacím
protokolu - viz příloha č. RM 340 - 2/4. Paní Z. ml. a ostatním bývalým nájemcům byl dne 19.01.2016 odeslán dopis
ST města se stanoviskem k předání pozemků - viz příloha č. RM 340 - 2/4. Dne 25.01.2016 ST obdržel sdělení
spoluvlastníků domu, že k předání v uvedený den byli připraveni a že požadují prodej za podmínek dle zveřejněného
záměru ze dne 16.09.2014 - viz příloha: sdělení ze dne 25.01.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ze strany spoluvlastníků není akceptováno smluvně zřízené věcné břemeno, tedy přístup na
pozemek města p. č. 304/2 přes chodbu domu a přes pozemek st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, je nutné
zvážit a rozhodnout, jak město bude dále postupovat. V úvahu připadá soudní řízení ohledně vymáhání výkonu
věcného břemene, další variantou pak opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku. RM 332 dne 26.10.2015
rozhodla o pronájmu p. p. č. 304/2 p. J. M., který podal nejvyšší nabídku. Žadatel písemně sdělil dne 18.01.2016, že
návrh smlouvy o nájmu akceptuje a je připraven ji uzavřít, ale že její účinnost navrhuje odložit na den předání
pozemku do jeho užívání. Dále uvedl, že nájem nemůže akceptovat bez práva na využití věcného břemene přístupu
na tento pozemek, viz příloha: sdělení p. M. ze dne 18.01.2016. I v této souvislosti je třeba rozhodnout o dalším
postupu. OVRR a OVRR-OŽP k bodu č. 5 sdělení p. M. ze dne 18.01.2016 uvedl, že provede ve spolupráci kontrolní
prohlídku na avizovaných pozemcích (stavební a vodoprávní dozor).
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že je na středu 03.02.2016 svolána schůzka se spoluvlastníky domu, tak doporučil ST vyčkat
výsledků této schůzky, tzn. jakékoliv další rozhodování posunout o jednu RM, a to i v případě následujícího bodu 2/5.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

2.5 Smluvní pokuta za nepředání pozemku - zahrada za BD č. p. 382 (PŘESUNUTO DO RM 341)
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/5 - Flash Příloha: RM 340 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Nájemci měli dle smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2, k. ú. Nové Město nad Metují ze dne
22.09.2008, viz příloha: smlouva o nájmu, povinnost vrátit městu ke dni skončení nájmu část p. p. č. 304/2 o výměře
437 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, tj. ke dni 31.08.2015, pozemek vyklizený, bez nekulturních porostů a zarovnaný.
Písemná výzva k předání pozemku byla nájemcům zaslána dne 21.07.2015 na základě jimi podané výpovědi z nájmu.
Sdělením ze dne 26.08.2015 nájemci odmítli vpustit zástupce pronajímatele na pozemek a písemně odmítli předání
pozemku po skončení nájmu, viz přílohy - výzva k předání ze dne 21.07.2015 a sdělení ze dne 26.08.2015. Po výběru
zájemce o nájem uvolněného pozemku, město znovu vyzvalo bývalé nájemce k předání pozemku, viz příloha - výzva
k předání z 22.12.2015 - s tím, že se zástupci města k předání dostaví dne 11.01.2016. Zástupci města se dostavili k
domu č. p. 382 ul. Komenského, ale pozemek jim nebyl předán a nebyli na něj vpuštěni přesto, že město má na
pozemek zajištěn vstup smluveným věcným břemenem zapsaným v katastru nemovitostí. Protože se nájemci
smluvně zavázali k tomu, že městu uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nepředání pozemku
pronajímateli a užívání předmětu nájmu bez právního důvodu, je třeba přistoupit k vymáhání sjednané pokuty za
období ode dne 01.09.2015, a to až do doby předání pozemku.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o vymáhání smluvní pokuty.
Odůvodnění:
OMP uvádí, že smluvní pokuta ke dni 01.02.2016 již činí 153.000 Kč. Je povinností města úhradu sjednaných
smluvních pokut požadovat.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Důvod přesunu - viz předchozí bod 2/5.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

2.6 Koupě pozemku ČR - SŽDC, s. o., do majetku města v k. ú. Vrchoviny (PŘESUNUTO DO RM 341)
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/6 - Flash Příloha: RM 340 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234, dále jen SŽDC, s. o., požádala
o odsouhlasení ceny obvyklé za prodej nemovitosti pozemku pozemková parcela č. 995/32 o výměře 255 m2 v k. ú.
Vrchoviny, zastavěné stavbou stezky pro pěší a cyklo u mostu směr Krčín - Vrchoviny (u fy AMMANN). Cena vychází
z ceny obvyklé, která byla znalcem stanovena na částku 35.000 Kč, zvýšenou o vynaložené náklady, které se skládají
z ceny za znalecký posudek ve výši 1.400 Kč, ceny za geometrický plán ve výši 8.569 Kč a ceny za doklady ve výši
250 Kč a byla stanovena na celkovou částku 46.000 Kč. Pozemek byl geometrickým plánem č. 532-36/2015 oddělen
z pozemku p. p. č. 995/27 o výměře 6787 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití dráha, v k. ú. Vrchoviny,
který je ve vlastnictví České republiky, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem státu má SŽDC, s. o. Pozemek je
zapsaný na listu vlastnictví č. 132 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod. Přílohy: geometrický plán, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Pro zastavění stavbou byl pozemek zaměřen a byl vyhotoven geometrický plán. Vypořádání pozemku je nezbytné pro
vypořádání poskytnuté dotace ze SFDI i pro záznam stavby do katastru nemovitostí. Po odsouhlasení kupní ceny
městem bude prodej předložen k odsouhlasení do Správní rady SŽDC, s. o.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Aktuální informace vedoucí OMP - dojde ještě ke změně výměr - poté byl bod přesunut do programu jednání RM č.
341.

2.7 Žádost o zrušení vinkulace - manž. H.
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/7 - Flash Příloha: RM 340 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Manželé H. požádali o zrušení vinkulace částky 50.000 Kč z důvodu provádění zasíťování pozemku p. p. č. 705/21 v
k. ú. Nové Město nad Metují dle ÚS-40/14 z vlastních finančních prostředků. Přílohy: žádost o zrušení vinkulace,
kupní smlouva, návrh na zrušení vinkulace.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zrušením vinkulace.
Odůvodnění:
Kupní smlouva na pozemek byla uzavřena dne 24.03.2000 poté, co kupující vinkulovali ve prospěch města částku
50.000 Kč dle Zásad pro poskytování dotace z městského rozpočtu na technickou infrastrukturu při výstavbě RD a
bytových domů. Tyto zásady byly v roce 2004 před uzavřením smlouvy s fy FATO Real s.r.o. zrušeny. Uvolnění
vinkulace by mělo přispět k zastavění pozemku RD.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních se týkala zejména vinkulací a jejich historie. Bližší komentář podala vedoucí OMP. Po krátké diskusi
se radní shodli ve zrušení vinkulace.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 340- 14380/16,

(uložen úkol číslo 20794).

RM souhlasí se zrušením vinkulace 50.000 Kč z vkladové knížky GE Capital Bank č. vkladu 151578141/0600 ze dne
22.03.2000, a to z důvodu, že v současné době je na pozemku p. p. č. 705/21 v k. ú. Nové Město nad Metují dle ÚS-40/14
prováděno zasíťování na náklady manželů H.
RM 340 Souhlasí.
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2.8 Prodej pozemku z majetku města v ul. U Lípy
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/8 - Flash Příloha: RM 340 - 2/8 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM usnesením č. RM 337-14251/15 ze dne 21.12.2015 zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p.
č. 6745/22 o výměře 256 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 175 Kč/m2 pozemku s
tím, že v kupní ceně jsou zahrnuty náklady na vyhotovení geometrického plánu a na vyhotovení znaleckého posudku.
Záměr města byl zveřejněn ode dne 05.01.2016 do dne 22.01.2016. Ke zveřejněnému záměru města byla podána
jedna nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy: zveřejněný záměr, snímek mapy detail.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit s prodejem části pozemku.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasily. Rozdělení pozemku p. p. č. 674/22 v k. ú. Nové Město nad Metují, dle
geometrického plánu č. 2000-534/2015, schválil dne 25.01.2016 OVRR. Prodávaná část pozemku je v GP označena
jako pozemek p. p. č. 674/22 o výměře 256 m2 a část pozemku, která zůstane ve vlastnictví města je označena jako
pozemek 674/29 o výměře 22 m2.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - na jednání RM otevřela obálku - doručena byla pouze jedna nabídka s nabídkou ve výši 555 Kč/m2 plochy.
TAJ - přednesl radním důvody zájmu žadatelů (kupujících) o koupi, které byly uvedeny v komentáři k nabídce.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 340- 14381/16,

(uložen úkol číslo 20795).

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 256 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do společného jmění manželů pí
M. H. a p. M. H., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 555 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 142.080
Kč dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
Zdroj. dokum.: RM 340 - 2/9 - Flash Příloha: RM 340 - 2/9 - Flash
Identifikace:
Vedoucí TS žádá RM o schválení pokácení stromu. Borovice těžká (žlutá), obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 1,8
m roste v areálu Tennis Clubu Nové Město nad Metují na pozemku ve vlastnictví města na st. p. č. 1538 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Na základě požadavku paní Remešové, jednatelky Tennis Clubu Nové Město nad Metují, bylo
provedeno znalecké ohodnocení tohoto stromu a bylo doporučeno jeho pokácení.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
OŽP při šetření v terénu přislíbilo vydání souhlasného stanoviska.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 340- 14382/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20796).

RM souhlasí s kácením borovice těžké (žluté) na st. p. č. 1538 v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu Tennis Clubu Nové
Město nad Metují.
RM 340 Souhlasí.
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Rozvoj

13:40

OMM

3.1 Kanalizace Nové Město nad Metují (udržitelnost projektu) - rozpočtové opatření

Identifikace:
V lednu 2016 dorazil zástupce společnosti Dabona s.r.o., se kterou má město Nové Město nad Metují uzavřenou
Příkazní smlouvu na akci: „Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost projektu“ (nová kanalizace ve
Vrchovinách). Pro město v rámci smlouvy je zajištěna dozorová a poradenská činnost související se splněním
podmínek smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a Rozhodnutím, zejména v oblasti zabezpečení finanční
udržitelnosti projektu po ukončení realizace, tj. v době udržitelnosti projektu. Součástí je i zpracování monitorovacího
nástroje (provozní model). Dále se jedná o tvorbu ceny za čistění odpadních vod pro občany ve spolupráci s
provozovatelem v době udržitelnosti projektu a zpracování monitorovacích zpráv max. 10. Sjednaná cena dle smlouvy
je 160.000 Kč bez DPH po dobu udržitelnosti projektu v trvání 10 let. Do konce roku 2015 nebylo provedeno žádné
čerpání finančních prostředků. V letošním roce je potřeba navýšit schválenou částku v rozpočtu, která činí 25.000 Kč,
a to o 20.000 Kč, protože dojde k uhrazení provedených služeb za předchozí období 2013-2014 a v průběhu roku
2016 dorazí fakturace za provedené práce za další navazující monitorované období 2015 (cca v polovině roku 2016).
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14383/16
RM schvaluje RO – navýšení rozpočtu § 2321 – Projekt „Kanalizace Nové Město nad Metují“ – udržitelnost o částku 20 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 340 Schvaluje RU.
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.2 VŘ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/2 - Flash Příloha: RM 340 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Dne 25.01.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 26.01.2016 jednání komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na akci „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2 “. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Nabídky předložilo 13 uchazečů, celkem bylo posuzováno 17 návrhů dětských hřišť. Na tuto akci je v rozpočtu 2016
schváleno 900 tis. Kč.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Prezentace vítězného řešení, vedoucí ORM podala radním bližší komentář a odpověděla na dotaz Ing. Prouzy týkající
se hodnotících kritérií apod. Do VŘ bylo doručeno celkem 17 nabídek různých firem. Ing. Prouza - poukázal na rozpor
v sídle fy Tomovy parky Group s.r.o. - ve Smlouvě o dílo (varianta 2) je uvedeno sídlo firmy v Praze. ORM - bylo
vysvětleno a usnesení je v tomto smyslu upraveno. Sídlo má firma v Praze a místo podnikání má firma Tomovy parky
Group s.r.o. v Turnově. ORM - lavičky a oplocení dětského hřiště není v ceně zakázky. Na závěr informace o
programu ČEZ "Oranžová hřiště", i když město v minulosti při žádostech do tohoto programu opakovaně neuspělo,
tak i na toto hřiště bude podána žádost o dotaci. I toto je doplněno do usnesení.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14384/16,

(uložen úkol číslo 20797).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují / 2" firmě Tomovy parky group s.r.o.,
Prvomájová 866/24, Radotín, 153 00 Praha 5, varianta č. 2, za nabídkovou cenu 852.251 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tomovy parky group s.r.o., Karlovice - Radvánovice 11, 511
01 Turnov, ve znění přílohy č. RM 340 - 3/2 a pověřuje ST jejím podpisem. RM souhlasí, aby na toto hřiště byla podána
žádost o dotaci z grantového programu ČEZ "Oranžová hřiště".
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.3 VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/3 - Flash Příloha: RM 340 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Dne 25.01.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 27.01.2016 jednání komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují“, která byla
rozdělena na tři dílčí části. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD na jednotlivé dílčí části.
Odůvodnění:
Nabídku podalo celkem 12 uchazečů. V rozpočtu města na rok 2016 je na jednotlivé akce schváleno: "Stavební
úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského" - 1100 tis. Kč, "Stavební úpravy
sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní“ - 1 000 tis. Kč, "Oprava sociálního zařízení v
1. a 2. n. p. Mateřská školka Rašínova čp. 600" - 1 500 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14385/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20798).

RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 440 - 3/3, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují", takto:
Dílčí část 1 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského" bude zadána firmě
INVEKO s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 922.981,73 Kč vč. DPH.
Dílčí část 2 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní" bude zadána firmě Petr
Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 822.892,44 Kč vč. DPH.
Dílčí část 3 "Oprava sociálního zařízení v 1. a 2. n. p. Mateřská školka Rašínova čp. 600" bude zadána firmě INVEKO CZ
s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 1.299.077,80 Kč vč. DPH.
RM souhlasí s předloženými smlouvami o dílo na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 340 - 3/3 a pověřuje ST
podpisem těchto smluv.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.4 VŘ - PD - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují / 2
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/4 - Flash Příloha: RM 340 - 3/4 - Flash
Identifikace:
Dne 25.01.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 27.01.2016 jednání komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na zpracovatele „PD – rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují / 2“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD, schválit RO.
Odůvodnění:
Byly doručeny celkem 4 nabídky uchazečů. Na tuto akci je v rozpočtu 2016 schváleno 100 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 340- 14386/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20799).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „PD – rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, Nové Město nad Metují / 2“ firmě Miloslav
Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, za nabídkovou cenu 134.310 Kč vč. DPH. RM
schvaluje RO - přesun 35 tis. Kč z org. 1660 - Parkoviště ul. Havlíčkova - PD na org. 1698 - Rekonstrukce komunikace v ul.
Kpt. Jaroše - PD. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, ve znění přílohy č. RM 340 - 3/4 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 340 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 VŘ - PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/5 - Flash Příloha: RM 340 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Dne 25.01.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 27.01.2016 jednání komise pro posouzení
a hodnocení nabídek na zpracovatele „PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Na tuto akci je v rozpočtu 2016 schváleno 200 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 340- 14387/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20800).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „PD - stavební úpravy části komunikace v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují“ firmě
Miloslav Kučera - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, za nabídkovou cenu 127.050 Kč vč.
DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Miloslav Kučera - PRODIS,
Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12, IČO: 12349615, ve znění přílohy č. RM 340 - 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.6 Informace z ORM - Projekt „Zdravé stromy pro zítřek“

Identifikace:
RM byla v září 2015 informována ohledně zapojení do projektu „Zdravé stromy pro zítřek“, jehož tvůrcem je Nadace
Partnerství ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. V září byla podána žádost o bezplatné ošetření stromu
(lípa na novoměstském hřbitově). V listopadu přijeli zástupci Lesnické a dřevařské fakulty zhodnotit stav stromu.
Následně probíhalo řízení o výběru stromů vhodných k ošetření certifikovanými arboristy. ORM informuje RM o
nevybrání lípy malolisté na hřbitově k bezplatnému ošetření. Odůvodněno bylo tím, že stav stromu je špatný a není
vhodný k ukázkovému ošetření. Odborné hodnocení stavu stromu, které nám bylo zasláno, je k dispozici na portále
Stromy pod kontrolou a dále bylo předáno OŽP a TS.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly připomínky ke stavu stromů na hřbitově u sokolovny, přes PVO bude uloženo posoudit stav a zpracovat návrh
možného řešení - tj. snížení počtu listnatých stromů a náhrada vhodnějšími jehličnany apod. Hlavně v linii podél ulice
Bořetínská.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 340- 14388/16
RM bere na vědomí informace, že lípa malolistá na hřbitově nebyla vybrána k bezplatnému ošetření v rámci projektu „Zdravé
stromy pro zítřek“.
RM 340 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - vyhodnocení dotazníkového šetření
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/7 - Flash Příloha: RM 340 - 3/7 - Flash
Identifikace:
Ode dne 01.12 2015 do dne 13.01.2015 se konalo dotazníkové šetření k rozšíření MKDS. Jeho provedení bylo
obligatorní podmínkou pro podání žádosti o jakoukoliv případnou další dotaci z programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra (MV ČR). Dotazníkové šetření bylo jako součást vypořádání dotace dle podmínek odboru prevence
kriminality MV ČR zasláno na MV ČR a příslušný odbor KÚ Královéhradeckého kraje. Dotazníkového šetření se
zúčastnilo 178 respondentů, z toho 144 vyplnilo elektronickou formu dotazníku na webu města a 34 odevzdalo tištěný
formulář. Zásadním poznatkem je, že se občané cítí ve městě bezpečně, považují kamerový systém za nástroj
bezpečnosti a většina si přeje jeho rozšíření. Program prevence kriminality MV ČR na rok 2016 doposud nebyl
vypsán, obdrželi jsme pouze jeho koncept, z kterého vyplývá, že bude možno získat dotaci na rozšíření MKDS i v roce
2016 za stejných podmínek jako v roce 2015, tedy min. 10 % spoluúčast města na celkových nákladech a max. výše
dotace 350 tis. Kč. Termín podání žádosti bude do konce února 2016.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 340- 14389/16
RM bere na vědomí výsledky dotazníkového šetření a informace o možnosti podat žádost do programu prevence kriminality
na rok 2016.
RM 340 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.8 Příkazní smlouva k akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ zpracování žádosti o dotaci
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/8 - Flash Příloha: RM 340 - 3/8 - Flash
Identifikace:
RM 339 ze dne 18.01.2016 usnesením č. RM 339-14344/16 doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci do 16.
výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s projektem zateplení bytového domu č. p. 44-47 v ul.
T. G. Masaryka a současně souhlasila se zadáním zpracování žádosti o dotaci externí firmě s nejnižší nabídkovou
cenou. Na základě provedeného poptávkového řízení byla vybrána firma Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, s nabídkovou cenou 25.000 Kč bez DPH, 30.250 Kč vč. DPH. ORM
předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s.r.o na
výše uvedenou zakázku. Přílohou příkazní smlouvy je Plná moc udělená společnosti Dabona s.r.o., jako příkazníkovi
na základě Příkazní smlouvy, aby jménem příkazce (město Nové Město nad Metují) mohl činit veškeré právní úkony
nezbytné ke zpracování žádosti o dotaci a podkladů pro hodnocení projektu.
K rozhodnutí:
Schválit příkazní smlouvu vč. všech příloh a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 340- 14390/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20801).

RM schvaluje příkazní smlouvu vč. všech jejích příloh mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za celkovou cenu 30.250 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č.
RM 340 - 3/8. RM pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.9 Nerealizace investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní" z rozpočtu města 2016

Identifikace:
V současné době město Nové Město nad Metují po několika jednáních na polské straně nenašlo pro rok 2016
polského partnera, se kterým by mohlo vstoupit do společného projektového záměru v rámci česko-polského grantu a
to z důvodu získání dotačních prostředku na realizaci schválené investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní
a západní" z rozpočtu města pro rok 2016. Vzhledem k termínům podávání žádostí o dotace je nemožné v letošním
roce získat dotaci v pozdějším termínu. Realizace této akce byla podmíněna nutností získat dotaci.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OF: Prostředky schválené v letošním roce na realizaci akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, která se
nebude realizovat, ve výši 3,1 mil. Kč, jsou tedy volným zdrojem, který je možné zapojit do rozpočtu. Hospodářský
výsledek města za rok r. 2015 činil 7969 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2016 předpokládal zapojení finančních
zdrojů z minulých let ve výši 23014 tis. Kč při předpokladu přibližně vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2015. Z
tohoto důvodu jsou v současnosti k dispozici další volné finanční prostředky, které je možné začlenit do rozpočtu ve
výši 8,5 mil. Kč, příp. o tuto částku navýšit rezervy z minulých let.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Debata radních o možných nových investicích, o konkrétních částkách, které budou v rozpočtu k dispozici a o
časových osách možných realizací.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 340- 14391/16,

(uložen úkol číslo 20802).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí nerealizaci investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní" z rozpočtu
města 2016, neboť polský partner nemá v současné době záměr obdobného charakteru s přeshraničním dopadem, který
bychom mohli společně předložit poskytovateli dotace. ZM doporučuje zařadit tuto investiční akci do návrhu rozpočtu na rok
2017.

STIS

RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.10 Nová investiční položka - Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují

Identifikace:
S ohledem na předchozí bod č. RM 440 - 3/9, ve kterém RM oznamuje, že v letošním roce nedojde k realizaci
investiční akce "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní", tak OMM předkládá k projednání a případnému
schválení realizaci nové investiční akce v roce 2016, namísto uvedené nerealizované investiční akce. Vedení města
doporučuje realizaci akce "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října, Nové Město nad Metují" s ohledem na
technický stav této komunikace. Realizace této akce bude obnášet: 1) zajištění aktualizace PD pouze na obnovu
živičného krytu (máme zpracovanou PD na celkovou rekonstrukci této komunikace), s tím je spojeno zajištění
diagnostiky podloží, 2) zajištění příslušných povolení, zajištění a povolení objízdných tras, 3) vysoutěžení dodavatele.
Předpoklad realizace srpen - říjen 2016. Odhad nákladů 3.500 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016, doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
OF: Zdrojem pokrytí nové investiční položky jsou prostředky z nerealizované investiční akce a přebytku hospodaření z
minulých let (viz bod 3/9). RM požaduje, aby zpracování PD bylo součástí zadávací dokumentace na dodavatele
stavby.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá debata radních o investiční akci "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října", mj. úvahy, zda bude
poptána PD i realizace najednou v rámci jedné zakázky.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 340- 14392/16,

(uložen úkol číslo 20803).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října,
Nové Město nad Metují". RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce Obnova živičného krytu v ul. Rašínova a 28. října,
Nové Město nad Metují v částce 3 500 tis. Kč. RM doporučuje ZM uložit OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč.
zpracování prováděcí dokumentace. Finanční prostředky budou pokryty přesunem z § 2212 - akce Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - jižní a západní ve výši 3 100 tis. Kč a navýšením rozpočtu pokrytého z Financování - 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech o částku 400 tis. Kč.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.11 Nová investiční položka - VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují

Identifikace:
S ohledem na přebytek hospodaření z minulých let (viz bod 3/9) OMM předkládá RM a následně ZM k projednání a
případnému schválení realizaci nové investiční akce v roce 2016. Jedná se o "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad
Metují". V této ulici chybí VO. Realizace by obnášela zadat zpracování PD, projednat majetkoprávně umístění stožárů,
zajistit příslušná povolení a vysoutěžit dodavatele. Předpoklad realizace srpen - říjen 2016. Odhad nákladů je 300 tis.
Kč. Na délku ul. Kasárenská se předpokládá umístit 6-7 ks stožárů VO, ty by byly umístěny podél stávajícího
chodníku. Aby nezabíraly stávající šířku, tak se předpokládá umístit tyto stožáry za plot do pozemku KHK.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016, doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
OF: Zdrojem pokrytí nové investiční položky jsou prostředky z přebytku hospodaření z minulých let (viz bod 3/9). RM
požaduje, aby zpracování PD bylo součástí zadávací dokumentace na dodavatele stavby.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní dostali informace o předpokládaných majetkoprávních souhlasech a o možném bourání plotu a odstranění
brány z ul. ČSA. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 340- 14393/16,

(uložen úkol číslo 20804).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují". RM
doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce "VO v ul. Kasárenská, Nové Město nad Metují" v částce 300 tis. Kč. RM
doporučuje ZM uložit OMM vysoutěžit realizaci uvedené akce vč. zpracování prováděcí dokumentace. Finanční prostředky
budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování - 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku
300 tis. Kč.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín - schválení smluv na zpracování žádosti o dotaci
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/12 - Flash Příloha: RM 340 - 3/12 - Flash
Identifikace:
RM usnesením č. RM 339-14340/16 schválila zadání zpracování žádosti o dotaci firmě CEP a.s. ORM předkládá RM
ke schválení Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci do 18. výzvy programu IROP, za celkovou cenu 6.050
Kč vč. DPH a Smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti (povinná příloha žádosti - uznatelný náklad), za
celkovou cenu 66.550 Kč vč. DPH. Obě smlouvy budou uzavřeny mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Centrum evropského projektování a.s. (CEP a.s.), Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové.
K rozhodnutí:
Schválit příkazní smlouvu a smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 340- 14394/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20805).

RM schvaluje příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP a Smlouvu o dílo na zpracování
Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti CEP a.s., za celkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH za
obě smlouvy ve znění přílohy č. RM 340 - 3/12 a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.13 Návrh fasády pro zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka - prezentace (PŘESUNUTO DO RM
342)
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/13 Příloha: RM 340 - 3/13
Identifikace:
RM 337 uložila OMM a ARCH realizovat při zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka barevné a hmotové řešení
fasády dle upravené
varianty C, ve znění přílohy č. RM 337 - 3/5. Na jednání RM 340 ARCH odprezentuje detailněji rozpracované barevné
a hmotové řešení vybrané varianty a vizualizace.
K rozhodnutí:
Prezentace barevného a hmotového řešení fasády BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka dle vybrané varianty.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. A. Vít Lukas prezentoval dopracovaný návrh barevného řešení fasády pro zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G.
Masaryka, ve variantě, kterou vybrali radní při předchozí prezentaci. Upozornil na náročnost provedení, bude to
vyžadovat odborný přístup, měla by na to být vybrána firma, která se těmito věcmi zabývá, nepůjde o běžné tónování
fasády. Po delší diskusi bylo rozhodnutí nakonec opět přesunuto z důvodu přepracování a předložení dalších variant.
ARCH požádal o termín cca za měsíc.

3.14 Upozornění na používání kamerového systému ve městě
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/14 - Flash Příloha: RM 340 - 3/14 - Flash
Identifikace:
Na PVO byl uložen OMM úkol prověřit možnost umístění cedulí při vjezdech do obce s upozorněním, že město
používá kamerový systém. Toto bylo prověřeno, umístění je možné pouze na samostatných sloupcích nebo na sloupu
VO, kde není umístěno dopravní značení. K tomu bylo navrženo 8 vjezdů do města, kde by bylo možné toto značení
umístit a zpracován odhad nákladů na částku cca 13.800 Kč. Tato konkrétní místa je nutné projednat s Dopravním
inspektorátem v Náchodě. Návrh umístění je přílohou RM.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 340- 14395/16
RM nesouhlasí s umístěním cedulí při vjezdech do obce s upozorněním, že město používá kamerový systém.
RM 340 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.15 Program regenerace - příspěvky města

Identifikace:
Povinný příspěvek města byl usnesením č. ZM 107-7253/15 zvýšen z 10 % na 15 % z celkových nákladů a v roce
2016 bude poskytnut: 1) p. T. Ch., obnova štítu do zadomí a související práce, 105 tis. Kč, 2) p. P. B., obnova krovu
do náměstí + střešní plášť, 143 tis. Kč, 3) Ing. L. H. a M. H., obnova obvodového pláště vč. nátěru oken, 60 tis. Kč, 4)
p. J. H., obnova obvodového pláště včetně oken, 143 tis. Kč, 5) pí P. D., stabilizace a zabezpečení viničních teras,
105 tis. Kč, 6) p. J. M. B. D., obnova dřevěné konstrukce Jurkovičova mostu (zámecká zahrada), 60 tis. Kč. Celkem
příspěvky 616 tis. Kč z celkových nákladů 4100 tis. Kč na obnovu národní kulturní památky a kulturních památek.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit výši povinného příspěvku.
Odůvodnění:
Povinný příspěvek města je stanovený Zásadami MK ČR 10 % a město pro rok 2016 si stanovilo příspěvek ve výši 15
% (usnesení č. ZM 107-7253/15). Pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón, závazné finanční podíly. V rozpočtu města jsou příspěvky
schváleny ve výši 700 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 340- 14396/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20806).

RM doporučuje ZM schválit povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016 pro zachování a
obnovu kulturních památek (15 % z celkových nákladů na obnovu): 1) p. T. Ch., obnova štítu do zadomí a související práce,
105 tis. Kč, 2) p. P. B., obnova krovu do náměstí + střešní plášť, 143 tis. Kč, 3) Ing. L. H. a M. H., obnova obvodového pláště
vč. nátěru oken, 60 tis. Kč, 4) p. J. H., obnova obvodového pláště včetně oken, 143 tis. Kč, 5) pí P. D., stabilizace a
zabezpečení viničních teras, 105 tis. Kč, 6) p. J. M. B. D., obnova dřevěné konstrukce Jurkovičova mostu (zámecká zahrada),
60 tis. Kč, v celkové výši všech příspěvků 616 tis. Kč.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.16 Žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/16 - Flash Příloha: RM 340 - 3/16 - Flash
Identifikace:
Pan Ing. B. R., správce domu za SVJ Na Bořetíně 727 a 728 žádá RM o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u
domu Na Bořetíně 730. Podrobnosti + důvody žádosti - viz příloha č. RM 340 - 3/16.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 + ne/souhlasit s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu Na
Bořetíně 730.
Odůvodnění:
Stanovisko TS viz příloha č. RM 340 - 3/16.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
V 15:06 hodin - TAJ - okomentoval fotografii sportoviště v ul. Na Bořetíně, které je velmi málo využívané a v častých
případech slouží chodcům k přecházení směrem na autobusové nádraží, protože si tím zkracují cestu. Z pohledu
ARCH - plot by tam asi nevadil, ale je to nekoncepční řešení celého prostoru. TAJ - TS navrhují dát namísto kovového
plotu síť. Radní se zabývali otázkou, zda a jak je fakticky tento prostor využíván. Radní návazně navrhli úpravu
usnesení takto: "RM nesouhlasí s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730. RM ukládá OMM
jednat se žadateli, tj. SVJ Na Bořetíně 727-730 a dále pak i s obyvateli domu 44-47 v ul. T. G. Masaryka o budoucím
využití prostoru bývalého hřiště přiléhajícího k ul. Na Bořetíně, a to ve smyslu návrhů vyplývajících z Koncepce
dopravy v klidu." Koncepce dopravy v klidu navrhuje přeměnu tohoto nevyužívaného hřiště na prostor pro parkování
vozidel, který zde velice chybí. Dětské hřiště pro menší děti je zde vybudováno vedle hřbitova a prostor pro hry s
míčem je na blízké sokolovně. Po zjištění názorů občanů z uvedených domů, by pak byly činěny další kroky. Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 340- 14397/16,

(uložen úkol číslo 20807).

RM nesouhlasí s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730. RM ukládá OMM jednat se žadateli, tj.
SVJ Na Bořetíně 727-730 a dále pak i s obyvateli domu 44-47 v ul. T. G. Masaryka o budoucím využití prostoru bývalého
hřiště přiléhajícího k ul. Na Bořetíně, a to ve smyslu návrhů vyplývajících z Koncepce dopravy v klidu.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Doplnění zástupců Spolku Krčín do pracovní skupiny Stará škola

Identifikace:
Na základě souhlasu RM s ustanovením pracovní skupiny Stará škola byl osloven Spolek Krčín se žádostí o doplnění
jmen zástupců spolku v pracovní skupině Stará škola. Spolek Krčín boudou v pracovní skupině zastupovat: Ing. akad.
arch. Marie Davidová, Mgr. Pavel Krošlák a pí Zdena Pfeiferová.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doplněním pracovní skupiny Stará škola o zástupce Spolku Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 340- 14398/16
RM souhlasí s doplněním pracovní skupiny Stará škola o zástupce Spolku Krčín: Ing. akad. arch. Marie Davidová, Mgr. Pavel
Krošlák, pí Zdena Pfeiferová.
RM 340 Souhlasí.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.18 Plánovací smlouva na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)"
Zdroj. dokum.: RM 340 - 3/18 - Flash Příloha: RM 340 - 3/18 - Flash
Identifikace:
Královéhradecký kraj předložil městu ke schválení plánovací smlouvu na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy Nové Město nad Metují (Krčín)", která bude realizována v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Obsahem plánovací smlouvy je
součinnost města při pořizování projektové dokumentace, kdy si město zajišťuje PD na zastávkové zálivy a chodníky v
obci Spy. Dále je požadavek na zajištění PD - chodníky a silniční ostrůvky v prostoru křižovatky silnic II/308 a
III/30821 a podél III/30821 až po křížení s železniční tratí (na chodníky a ostrůvky máme PD k územnímu řízení, bude
nutno dořešit PD ke stavebnímu povolení).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit plánovací smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o záležitostech, které se týkají plánované opravy komunikace mezi Spy a Krčínem, během níž by
mělo dojít i k rekonstrukcím chodníků, které k této komunikaci přímo přiléhají.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 340- 14399/16,

(uložen úkol číslo 20808).

RM doporučuje ZM schválit Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 1 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad
Metují (Krčín)" mezi městem a Královéhradeckým krajem ve znění přílohy č. RM 340 - 3/18 a pověřit ST jejím podpisem.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Zápis OV Krčín č. 3 ze dne 08.12.2015

Identifikace:
V RM 337 byl mj. projednáván Zápis OV Krčín č. 3 ze dne 08.12.2015. V něm bylo mj. uvedeno doporučení OV
provést přeložení chodníku mezi bytovými domy na sídlišti u Luštince do vyšší nivelety. V souvislosti s tím byl zadán
úkol TS na PVO: "PVO ukládá TS posoudit a předložit informaci pro RM k žádosti OV Krčín k provedení přeložení
chodníku mezi bytovými domy na sídlišti u Luštince do vyšší nivelety." V rámci plnění tohoto úkolu bylo nahlášeno:
"Délka chodníku je 140 m a je široký 1,2 m. Nesouhlasíme s provedením navrhované úpravy. Všechny ostatní
chodníky na tento ústřední navazující, nebo z něho vycházející, jsou ve stejné výšce, tedy obrubníky jsou výše než
zadlážděná plocha." Tato informace je předkládána RM na vědomí. V tomto smyslu, po projednání v RM, bude
předána informace předsedovi OV Krčín.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 340- 14400/16
RM vzala na vědomí vyjádření TS a souhlasí s tím, že doporučené přeložení chodníku mezi bytovými domy na sídlišti u
Luštince do vyšší nivelety provedeno nebude s tím, že pokud bude docházet ke slévání vody na chodníku po deštích, bude
toto řešeno případným dílčím přeložením nivelety.
RM 340 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

3.20 Zápis OV Spy č. 4 ze dne 13.01.2016 - chodník v ul. Na Drahách

Identifikace:
Zápis byl projednán na RM 339 s tím, že k doporučení OV - pokračovat v opravě chodníku v ul. Na Drahách, která
byla TS zahájena v roce 2015, byly osloveny TS, ty ve svém stanovisku uvedly, že počítají s pokračováním opravy
další etapou, a to v rámci schváleného rozpočtu TS.
K rozhodnutí:
Potvrdit postup navržený TS.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 340- 14401/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20809).

RM souhlasí, aby TS města pokračovaly v rámci schváleného rozpočtu v další etapě oprav povrchu chodníku v ul. Na
Drahách.
RM 340 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 340 - 1.2.2016

Správa nemovitostí

15:15

OMM

4.1 Navýšení poplatku - městská ubytovna
(Int.: OSN/400) Zdroj. dokum.: RM 340 - 4/1 - Flash Příloha: RM 340 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Na základě jednání Bytové komise dne 09.12.2015 - zápis č. 118, předkládá OSN k rozhodnutí možnost navýšení
poplatku za ubytování v městské ubytovně, č. p. 179, ul. 1. máje, Krčín, ze stávajících 90 Kč/noc na 100 Kč/noc.
Příjem z nájmu městské ubytovny za rok 2015 je 256.355 Kč; provozní náklady za rok 2015 jsou 168.385 Kč; rozdíl
87.970 Kč. Návrh na navýšení konzultován s OSV, vyjádření viz příloha č. RM 340 - 4/1.
K rozhodnutí:
Navýšit poplatek nebo zachovat stávající úroveň.
Odůvodnění:
BK na svém jednání navrhovala zvýšení poplatku za ubytování v městské ubytovně. OSN po konzultaci s OSV
předkládá tento bod a doporučení k rozhodnutí. Po konzultaci se OSN přiklání k názoru OSV, že prioritním posláním
městské ubytovny není zisk, ale poskytování dostupných ubytovacích služeb. Navíc je třeba dodat, že navýšení
poplatku by se dotklo hlavně těch klientů, kteří se snaží pracovat a poplatek hradí z vydělaných peněz, zatímco klienti,
kteří k úhradě využívají pouze příspěvky na bydlení, by toto navýšení téměř nepocítili.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14402/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20810).

RM nesouhlasí s navýšením poplatku za ubytování v městské ubytovně, č. p. 179, ul. 1. máje, Krčín a souhlasí se
zachováním stávající výše poplatku 90 Kč/noc. RM ukládá OSN vyhodnotit vynaložené provozní náklady městské ubytovny
za rok 2016 a předložit RM výsledek, vč. doporučení na zvýšení, či zachování výše poplatku.

STIS

RM 340 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.12.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

4.2 Finanční vyrovnání za provedení technického zhodnocení bytové jednotky
(Int.: OSN/401) Zdroj. dokum.: RM 340 - 4/2 - Flash Příloha: RM 340 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Finanční vyrovnání za provedení technického zhodnocení bytové jednotky, které provedl nájemce pí M. B. Paní B.
ukončila nájemní smlouvu výpovědí, výpovědní lhůta uplynula a bytová jednotky byla předána zpět pronajímateli.
Technické zhodnocení spočívá v provedení výměny oken na vlastní náklady a výměně kuchyňské linky, vše v hodnotě
42.572 Kč (39.572 Kč - výměna oken; 3.000 Kč - kuchyňská linka). Pro určení konečné výše úhrady byl vypracován
znalecký posudek č. 1796/01/16, který vypracoval Ing. Jiří Pokorný.
K rozhodnutí:
Souhlasit s finanční vyrovnání za provedení technického zhodnocení.
Odůvodnění:
Paní B. žádala o proplacení nákladů na výměnu oken již v roce 2014 - projednáno v RM dne 04.08.2014, usnesení č.
RM 300-12692/14, kdy RM rozhodla o proplacení nákladů až po ukončení nájemní smlouvy. Tato situace nyní
nastala. Znalecký posudek byl vypracován pouze na výměnu oken, úhrada nákladů za výměnu kuchyňské linky byla
stanovena odborným odhadem zástupcem OSN. Dokladovaná cena kuchyňské linky je 10.659 Kč vč. DPH. Vzhledem
ke stáří a provedení kuchyňské linky OSN doporučuje cenu nejvýše 3.000 Kč (novou a větší kuchyňskou linku jsme
schopni dodat za cca 6.500 Kč). V případě, že bývalý nájemce nepřistoupí na navrhovanou cenu za výměnu
kuchyňské linky, bude domluvena její demontáž a odvoz.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14403/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20811).

RM souhlasí s finančním vyrovnání za provedení technického zhodnocení bytové jednotky, které provedla nájemnice pí M. B.,
a to v hodnotě 42.572 Kč (39.572 Kč - výměna oken; 3.000 Kč - kuchyňská linka). Úhrada bude provedena z rozpočtu OSN
na správu nemovitostí - z rezervy.
RM 340 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

4.3 Žádost o úhradu finančních nákladů - MaR pro ZŠ Komenského
(Int.: OSN/402) Zdroj. dokum.: RM 340 - 4/3 - Flash Příloha: RM 340 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Žádost První novoměstské teplárenské s.r.o., IČO: 27471454 o úhradu finančních nákladů vynaložených na
provedení investice do sytému měření a regulace plynové kotelny v "ZŠ Komenského" v celkové hodnotě 62.631 Kč
vč. DPH. Investice spočívá v provedení úpravy rozvaděče měření a regulace, úpravy SW části a dodávce a montáži
měřících čidel. Investice byla provedena v roce 2015, bez součinnosti vlastníka.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s úhradou nákladů.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 340 - 4/3.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - požádal o bližší informace. Pan Horvat vysvětlil, jak k této situaci došlo a jaký postup v takovýchto
situacích bude zvolen v budoucnu, tzn., že takovéto úpravy, které by mělo hradit město a nikoliv nájemce, budou
zahrnuty do požadavků společně s ostatními subjekty při přípravě a schvalování rozpočtu. Ukázal na prezentaci, o co
se přesně jednalo - úprava rozvaděče. Dále informoval, kde všude to město má takto zařízené a funguje to správně.
O tom, jak postupovat v takových věcech příště, byla informována i ředitelka PNT s.r.o.
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14404/16,

(uložen úkol číslo 20812).

RM souhlasí s úhradou finančních nákladů vynaložených provozovatelem kotelny na provedení investice do sytému měření a
regulace plynové kotelny v "ZŠ Komenského" v celkové hodnotě 62.631 Kč vč. DPH. Úhrada bude provedena na základě
vystaveného daňového dokladu (faktury) dodavatele, tj. První novoměstské teplárenské s.r.o. V souvislosti s touto úhradou
RM uděluje OSN výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Úhrada bude provedena z rozpočtu
OSN na správu nemovitostí - z rezervy.
RM 340 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 340 - 1.2.2016

Školství, kultura a sport

15:30

OSKS

5.1 Informace o termínu podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Zdroj. dokum.: RM 340 - 5/1 - Flash Příloha: RM 340 - 5/1 - Flash
Identifikace:
V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informuje ředitelka "MŠ Rašínova" RM o místě, termínu a době pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017. Ve všech mateřských školách
zřizovaných městem Nové Město nad Metují se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v úterý 17.05.2016 od
7:00 do 11:00 hodin. V jednotlivých MŠ proběhnou Dny otevřených dveří: "MŠ Rašínova" 05.04.2016 od 7:00 do
10:00 hodin, "MŠ Na Františku" 07.04.2016 od 9:00 do 11:00 hodin, ZŠ a MŠ Krčín 06.04.2016 od 7:00 do 10:00
hodin a od 14:00 do 16:00 hodin.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o místě, termínu a době pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2016/2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14405/16
RM byla seznámena s informacemi o místě, termínu a době pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2016/2017 a bere tyto informace na vědomí. Ve všech mateřských školách zřizovaných městem Nové Město nad
Metují se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v úterý 17.05.2016 od 7:00 do 11:00 hodin.
RM 340 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce

Identifikace:
Ve dnech 21. a 22.01.2016 se ve všech základních školách zřizovaných městem Nové Město nad Metují konaly
zápisy dětí k povinné školní docházce. K zápisu se dostavilo celkem 140 dětí - "ZŠ Malecí" 55 dětí, "ZŠ Komenského"
46 dětí, "ZŠ Krčín" 39. O odklad povinné školní docházky mohou rodiče žádat až do dne 31.05.2016. Od září bude
otevřeno 5 prvních tříd, po 2 v "ZŠ Malecí" a "ZŠ Komenského", 1 v "ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14406/16
RM bere na vědomí informace o zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy, který se ve všech
základních školách zřizovaných městem Nové Město nad Metují uskutečnil ve dnech 21. a 22.01.2016.
RM 340 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

5.3 Informace o podání žádostí o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 340 - 5/3 - Flash Příloha: RM 340 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje RM o podání dvou žádostí o poskytnutí finančních prostředků: 1/ Žádost o
poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT (Erasmus +) "Projekt mobility osob" v rámci aktivit
dalšího profesního rozvoje pracovníků školy v podobě kurzu v zahraničí; 2/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků
z rozvojového programu MŠMT "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016", z těchto
prostředků bude hrazen nákup kompenzačních pomůcek pro žáka 1. ročníku.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele "ZŠ Komenského" o podání žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14407/16
RM se seznámila s podáním dvou žádostí o poskytnutí finančních prostředků: 1/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků z
rozvojového programu MŠMT (Erasmus +) "Projekt mobility osob" v rámci aktivit dalšího profesního rozvoje pracovníků školy
v podobě kurzu v zahraničí; 2/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT "Kompenzační
pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016". RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších
finančních zdrojů.
RM 340 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Zdroj. dokum.: RM 340 - 5/4 - Flash Příloha: RM 340 - 5/4 - Flash
Identifikace:
V minulých letech poskytlo město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové Město nad Metují,
TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který byl využit na podporu masového sportu a tělovýchovy
dětí, které plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. OŠKS
navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a TJ. Sokol Krčín
za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami i v letošním
roce. V rozpočtu města na rok 2016 je na tyto dary schválena částka 180 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou,
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 340- 14408/16,

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

(uložen úkol číslo 20813).

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 100 tis. Kč, SK Nové
Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

5.5 Vzdání se funkce ředitelky "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 340 - 5/5 - Flash Příloha: RM 340 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" oznamuje RM, že se ke dni 31.07.2016 vzdává funkce ředitelky školy.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení ředitelky "MŠ Na Františku", že se ke dni 31.07.2016 vzdává funkce ředitelky školy a uložit
ST zajistit výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Dotaz radních na důvod vzdání se funkce - ST - jde o odchod do důchodu.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 340- 14409/16,

(uložen úkol číslo 20814).

RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, paní Jany Lískové, že se
ke dni 31.07.2016 vzdává funkce, a to z důvodu odchodu do důchodu. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ
vyhlášení výběrového řízení tak, aby ode dne 01.08.2016 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Mateřské školy, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845.
RM 340 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 0. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 340 - 1.2.2016

Finance

15:40

OF

6.1 Žádost vrchního strážníka MP o navýšení rozpočtu Městské policie Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 340 - 6/1 - Flash Příloha: RM 340 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Žádost vrchního strážníka MP, p. Miloše Kratěny, o schválení zakoupení nového detektoru alkoholu včetně
příslušenství a o související mimořádné navýšení rozpočtu Městské policie Nové Město nad Metují o částku ve výši
70.000 Kč. Podrobnosti viz žádost č. RM 340 - 6/1.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/schválit žádost MP o zakoupení nového detektoru alkoholu včetně příslušenství a související
mimořádné navýšení rozpočtu Městské policie Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Doporučuji schválit nákup detektoru alkoholu ze schváleného rozpočtu MP. V případě nepříznivého
vývoje rozpočtu by byl podán návrh na schválení RO v potřebné výši v 2. polovině roku.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14410/16,

(uložen úkol číslo 20815).

RM schvaluje nákup detektoru alkoholu včetně příslušenství, v rozsahu uvedeném v příloze č. RM 340 - 6/1, a to ze
stávajícího schváleného rozpočtu MP za celkovou částku 70 tisíc Kč s tím, že v případě nepříznivého vývoje rozpočtu by byl
ve druhé polovině roku podán návrh na schválení RO v potřebné výši.
RM 340 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočet sociálního fondu na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 340 - 6/2 - Flash Příloha: RM 340 - 6/2 - Flash
Identifikace:
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 a na základě doporučení radních došlo v roce 2012
ke snížení přídělu do sociálního fondu. S ohledem na preferenci příspěvku na stravování a na penzijní připojištění
nebude v letošním roce obdobně jako v roce 2015 poskytnuta žádná částka na osobní účty zaměstnanců.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočet SF.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14411/16
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2016 ve znění přílohy č. RM 340 - 6/2.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

6.3 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 340 - 6/3 - Flash Příloha: RM 340 - 6/3 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 340 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14412/16,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20816).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci z majetku města, Technických služeb, chatové osady, Domu zdraví – bazén, sauna
a areálu Pavlátova louka ve znění přílohy č. RM 340 - 6/3.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 340 - 1.2.2016

Různé

16:00

7.1 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 57. výročí
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/1 - Flash Příloha: RM 340 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet", kterým se dne 10.03.2016
připomene 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase - viz příloha č. RM 340 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Spolku Lungta, popř. ne/souhlasit s připojením se k akci "Vlajka pro Tibet".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
MST - zmínil své důvody, proč k této věci hlasuje "proti".
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 340- 14413/16,

(uložen úkol číslo 20817).

RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2016 a ukládá OSÚ
zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 OSA - Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/2 - Flash Příloha: RM 340 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2016 - viz příloha č. RM 340 - 7/2. Jedná se o
opakované uzavření smlouvy se společností OSA (Ochranný svaz autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2016.
Odůvodnění:
Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání
hudební produkce v městském rozhlase musí být mj. uzavřena smlouva s OSA (zastupuje skladatele, textaře,
nakladatele). Smlouva je uzavírána vždy na kalendářní rok (viz období specifikované v příloze smlouvy).
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 340- 14414/16
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a Ochranným svazem
autorským k dílům hudebním, z.s. (OSA), Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč na licenci k veřejnému provozování hudebních
děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 340 - 7/2 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.3 Oznámení pořádání akce - hasičský ples - zajištění pořádku ve městě - příloha k vyhlášce č. 2/2006
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/3 - Flash Příloha: RM 340 - 7/3 - Flash
Identifikace:
SDH Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s pořádáním veřejně přístupné akce - hasičský ples - a zároveň žádá
RM o schválení udělení výjimky na pořádání akce. Akce se bude konat v sobotu dne 06.02.2016 od 20:00 do neděle
07.02.2016 02:00 hodin v sokolovně v Novém Městě nad Metují. Oznámení pořádání akce - viz příloha č. RM 340 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SDH Nové Město nad Metují, příp. ne/schválit udělení výjimky na pořádání akce - hasičský ples.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - oznámení se týká všech veřejně přístupných akcí, kde se vybírá vstupné, trvají přes hodinu vymezenou
vyhláškou - ostatní subjekty by měly RM předkládat to samé, ale nedělají to.
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 340- 14415/16,

(uložen úkol číslo 20818).

RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku SDH Nové Město nad Metují s
pořádáním veřejně přístupné akce - hasičský ples, která se bude konat v sobotu dne 06.02.2016 od 20:00 do neděle
07.02.2016 do 02:00 hodin v sokolovně v Novém Městě nad Metují s podmínkou dodržování hygienických limitů po 22.
hodině.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 6.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Smlouva o dílo č. OD 8/2016 - OREDO s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/4 - Flash Příloha: RM 340 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Návrh aktualizované Smlouvy o dílo č. OD 8/2016 uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti OREDO s.r.o., Nerudova 104,
500 02 Hradec Králové, jejímž předmětem je zpracování odjezdníku do významných směrů pro zastávku Nové Město
nad Metují, Na Rychtě. Smlouva o dílo č. OD 8/2016 - viz příloha č. RM 340 - 7/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit aktualizovanou Smlouvu o dílo č. OD 8/2016 ve znění přílohy č. RM 340 - 7/4.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k záležitosti odjezdníků, které město zajišťuje touto formou pro potřeby občanů, podal radním Ing.
Prouza. Kriticky se vyjádřil k tomu, jak a v jakých termínech je odjezdník zpracován. Problém je v chybovosti a u
přestupů, nedostatky jsou i v obsahu smlouvy. Dořeší to se S. Hoffmannovou. ST poděkoval Ing. Prouzovi za
součinnost, kterou městu v této problematice poskytuje.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 340- 14416/16
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. OD 8/2016 uzavřenou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a společností OREDO s.r.o., Nerudova 104, 500
02 Hradec Králové, jejímž předmětem je zpracování odjezdníku do významných směrů pro zastávku Nové Město nad Metují,
Na Rychtě, ve znění upravené přílohy č. RM 340 - 7/4. RM pověřuje ST podpisem aktualizované Smlouvy o dílo č. OD 8/2016.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.5 Aktualizace Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/5 - Flash Příloha: RM 340 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Jedná se pouze o dílčí úpravu ještě před chystanou novelou zákona o zadávacích řízeních.
K rozhodnutí:
Schválit upravené Zásady města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Změny vyplynuly z požadavku na zvýšení spodní hranice z 20 na 40 tis. Kč, ze změny názvu elektronického nástroje,
který přešel provedením upgrade z původní verze eGordion na TenderSystem a úpravy uživatelských oprávnění v
příloze č. 1.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Zazněla připomínka Mgr. Černého k činnosti "obálkové komise" a rozsahu její činnosti. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 340- 14417/16,

(uložen úkol číslo 20819).

RM schvaluje aktualizaci Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění
přílohy č. RM 340 - 7/5 a zároveň ruší zásady schválené usnesením č. RM 311-13145/15 ze dne 05.01.2015.
RM 340 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Aktualizace Zásad příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/6 - Flash Příloha: RM 340 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Jedná se pouze o dílčí úpravu ještě před chystanou novelou zákona o zadávacích řízeních.
K rozhodnutí:
Schválit vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vyplynulo z požadavku na zvýšení hranice drobného nákupu z 20 na 40 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 340- 14418/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20820).

RM schvaluje vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění přílohy č.
RM 340 - 7/6 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací, aby zpracovali vlastní zásady, které budou v souladu se
schváleným vzorem.
RM 340 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.7 Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PNT s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/7 - Flash Příloha: RM 340 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Jedná se o dílčí aktualizaci.
K rozhodnutí:
Schválit vzor Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PNT s.r.o.
Odůvodnění:
Vyplynulo z požadavku na zvýšení hranice drobného nákupu z 20 na 40 tis. Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 340- 14419/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20821).

RM schvaluje vzorové Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění přílohy č. RM 340 - 7/7 a ukládá
jednatelce PNT s.r.o., aby zpracovala vlastní zásady, které budou v souladu se schváleným vzorem.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Smlouva o společném postupu na nákup kancelářských a hygienických potřeb pro město a jeho
příspěvkové organizace
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/8 - Flash Příloha: RM 340 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Jedná se o připravovanou zakázku na centrální nákup kancelářských a hygienických potřeb, tj. další optimalizační
opatření zaměřené na výdaje města a jeho organizace.
K rozhodnutí:
Schválit návrh Smlouvy o společném postupu na nákup kancelářských a hygienických potřeb pro město a jeho
příspěvkové organizace.
Odůvodnění:
Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění, jedná se o uzavření smluv "o spolupráci" se všemi PO města na zakázce v
rámci optimalizace výdajů na kancelářské, edukační, čistící a hygienické potřeby.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz informoval MST o plánovaných dalších společných postupech při nákupu materiálu, ale i služeb.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 340- 14420/16,

(uložen úkol číslo 20822).

RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu na nákup kancelářských a hygienických potřeb se všemi
příspěvkovými organizacemi města ve znění přílohy č. RM 340 - 7/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 340 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.9 Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti MP v obci Přibyslav
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/9 - Flash Příloha: RM 340 - 7/9 - Flash
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti MP v obci Přibyslav.
K rozhodnutí:
Schválit Veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti MP v obci Přibyslav.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
ST odpověděl na dotazy týkající se rozsahu činnosti a důvodů, proč máme zájem tyto smlouvy s obcemi uzavírat.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 340- 14421/16,

(uložen úkol číslo 20823).

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Přibyslav, na jejímž základě bude Městská
policie Nové Město nad Metují na území obce Přibyslav zajišťovat ve smlouvě sjednané činnosti, ve znění přílohy č. RM 340 7/9.
RM 340 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Centrum prevence Mandl - licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/10 - Flash Příloha: RM 340 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Licenční smlouvu o veřejném
provozování VP_2016_338 a přílohu č. 1 - viz příloha č. RM 340 - 7/10.
K rozhodnutí:
Schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_338 a přílohu č. 1.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 340- 14422/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20824).

RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_338 a přílohu č. 1, ve znění přílohy č. RM 340 - 7/10, a
zároveň pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 340 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.11 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2015
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/11 - Flash Příloha: RM 340 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Ing. Vratislav Fröde, interní auditor (IA), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších
činností interního auditora v roce 2015 - viz příloha č. RM 340 - 7/11.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 340- 14423/16
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností interního auditora v roce 2015, ve
znění přílohy č. RM 340 - 7/11.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Zápisy č. 2 a 3 z jednání KV
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/12 - Flash Příloha: RM 340 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Zápisy č. 2 a 3 z jednání KV - viz příloha č. RM 340 - 7/12.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisy č. 2 a 3 z jednání KV.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 340- 14424/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20825).

RM bere na vědomí zápisy č. 2 a 3 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 340 - 7/12 a ukládá je předložit do jednání ZM.
RM 340 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.13 ZM 112 (10) - program

Identifikace:
Dne 25.02.2016 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 10. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 112 (10): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 340- 14425/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20826).

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 112 (10): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 340 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Veřejné zasedání OV Spy

Identifikace:
Informace o termínu veřejného zasedání OV Spy - toto tradiční setkání s OV a s občany Spů se uskuteční dne
17.02.2016 od 17:30 hodin.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.15 Oznámení veřejné akce - tradiční masopustní průvod městem
Zdroj. dokum.: RM 340 - 7/15 Příloha: RM 340 - 7/15
Identifikace:
Pan Jiří Hladík, za pořadatele průvodu (SK Krčínský prak z. s.) žádá a oznamuje: V sobotu 13.02.2016 se uskuteční
tradiční masopustní průvod městem, který půjde tentokrát převážně jenom po Krčíně. Průvod vyjde od sídla firmy
Instalatérství Cvejn v domě č. p. 9 na Žižkově náměstí. Masky za doprovodu dechové hudby budou procházet
následujícími ulicemi a náměstími: Žižkovo náměstí – Budín – 1. máje – Havlíčkova – generála Klapálka – Havlíčkova
– Na Strážnici – Stavební (cca ve 14:00 hodin) – Nová – Okružní – Příčná – V Zahradách – Nahořanská – U Zvonice
– U Letiště – Na Kopci (cca v 16:00 hodin) – Husitská – Žižkovo náměstí. Začátek v 10:00 hodin na Žižkově náměstí,
předpokládané ukončení v 17:00 hodin tamtéž. Po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba.
Předpokládaný počet účastníků 40. Podrobnosti vč. plakátu - viz příloha č. RM 340 - 7/15.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení SK Krčínský prak z. s.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
TAJ - informoval o každoroční žádosti, která byla opět doručena na poslední chvíli a po termínu předávání podkladů
do programu RM č. 340. Oproti předchozím rokům je oznámení jiné v tom, že se masopustní průvod bude konat v
sobotu (ne ve všední den) a pouze v místní části Krčín. Zazněla kritická připomínka k výběru peněz, dříve nosili
účastníci průvodu pár pokladniček, teď ji má skoro každý a i způsob výběru je někdy pro veřejnost nepříjemný a
nevhodný. Zaznělo i doporučení, aby případně město tuto akci nějak finančně podpořilo, aby to nakonec nevypadalo,
že se koná jen proto, aby se vybraly peníze. Radní jsou si vědomi, že část z vybraných peněz je pak poskytnuta
nějaké školce nebo NONĚ, ale přesto by bylo dobré, aby smyslem této akce bylo spíš udržování tradic než výběr
peněz, už proto, a to mj. také proto, že nejde o legálně povolenou veřejnou finanční sbírku.
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 340- 14426/16,

(uložen úkol číslo 20827).

RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak z. s. o konání masopustního průvodu, který se koná v sobotu, dne
13.02.2016, v čase od 10:00 do 17:00 hodin a projde v letošním roce převážně jenom Krčínem (Žižkovo náměstí – Budín – 1.
máje – Havlíčkova – generála Klapálka – Havlíčkova – Na Strážnici – Stavební (cca ve 14:00 hodin) – Nová – Okružní –
Příčná – V Zahradách – Nahořanská – U Zvonice – U Letiště – Na Kopci (cca v 16:00 hodin) – Husitská – Žižkovo náměstí).
RM bere na vědomí, že po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST zajistit nezbytnou
součinnost MP.
RM 340 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 13.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 340 - 1.2.2016

7.16 ST - žádost SDH Nové Město nad Metují - poskytnutí auta na výjezd do Hildenu

Identifikace:
Informace ST o podané žádosti SDH Nové Město nad Metují o poskytnutí auta na výjezd do Hildenu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o ústní žádosti, kterou dnes při jednání o "branném dni" u něho přednesl p. Bc. Petra Fanta. Hildenští
hasiči pozvali zástupce SDH Nové Město nad Metují na slavnostní akci do Hildenu. Akce se uskuteční v termínu
18.02. - 21.02.016, a protože pojedou 4 osoby, tak chtějí zapůjčit vhodné referentské vozidlo MěÚ Nové Město nad
Metují. Byla jim předběžně přislíbena Octavia zlaté barvy a úhrada pohonných hmot. TAJ - referentské vozidlo
zarezervujeme, tankování je možné přes kartu CCS.
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 340- 14427/16,

(uložen úkol číslo 20828).

RM souhlasí s poskytnutím referentského vozidla MěÚ Nové Město nad Metují pro SDH Nové Město nad Metují, za účelem
výjezdu zástupců SDH Nové Město nad Metují na slavnostní akci do Hildenu, a to v termínu 18.02. - 21.02.2016. Vozidlo
bude poskytnuto bezplatně vč. úhrady pohonných hmot.
RM 340 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 18.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 340:

16:39

Příští porada bude: RM 341, 15.2.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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