Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 328 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 31.8.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 328 :
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 Mgr. Lucie Šímová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Ing. Ondřej Hanka
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:15 18:27
místostarosta (Město)
13:00 13:05 15:05 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
14:15
18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:15 18:27
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:15
18:27
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:15
17:24
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:15
15:44
majetkoprávní)
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:10
15:41
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:43
17:10
města)
architekt (Architekt)
15:51
16:54
vedoucí oddělení OŽP (Oddělení životního
15:53
16:05
prostředí)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:13
17:20
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:24
17:35
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 328 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 328 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 31.8.2015
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

14:00
14:05
15:10
17:10
17:15
17:30
18:00

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 328 :
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 Mgr. Lucie Šímová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Ing. Ondřej Hanka
16 Pavel Horvat
17 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:05 14:15 18:27
místostarosta (Město)
13:00 13:05 15:05 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
14:15
18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:15 18:27
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:15 18:27
vedoucí odboru (Odbor finanční)
14:15
18:27
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:15
17:24
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:15
15:44
majetkoprávní)
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:10
15:41
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:43
17:10
města)
architekt (Architekt)
15:51
16:54
vedoucí oddělení OŽP (Oddělení životního
15:53
16:05
prostředí)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
17:13
17:20
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
17:24
17:35
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 328 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 327) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 327 ze dne 17.8.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328

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: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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. Schůzka byla svolána a proběhne na ŘSD v 35. kalendářním týdnu. Informace z
této schůzky budou předány do RM 330. RM 328 schválen nový termín: 29.9.2015 (Uskuteční se jednání.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13123/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 284
Věc:

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Partnerská města - koncepce další spolupráce

Usneseni:: RM ukládá partnerskému výboru zpracovat a předložit náměty na partnerskou spolupráci s městem Duszniki Zdrój i v
dalších oblastech, než jsou oficiální a tradiční akce, kterých se zúčastňuje pouze zvolené vedení obou měst, tzn.
zaměření na aktivity spolků, škol, MKN, MMUZ a dalších subjektů ve městě.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 328 schválen nový termín: 26.10.2015 (Partnerský výbor se dosud nesešel.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13169/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 405
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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. Předloženo do RM 328 jako samostatný bod. RM 328 schválen nový termín:
23.11.2015 (V řešení. Zůstává ve sledování.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13276/15
19 585
Věc:

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

Termín: 26.10.2015 , výchozí: 26.10.2015

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

Městský informační systém - místní cíle

Usneseni:: RM schvaluje návrh a počet směrovek pro městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad
Metují, které budou umístěny na turistickém informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. RM
schvaluje prototypovou směrovku viz ukázka na jednání RM.
Plnění:
Tabulky pro městský informační systém jsou vyrobeny, dodáno v pátek 21.08.2015. Dne 24.08.2015 se na ORM
dostavil p. Hartmann a přislíbil, že začátkem měsíce října bude TIM připraven k osazení. Pan Hartmann nám sdělil, že
firma bude mít začátkem měsíce září dvoutýdenní dovolenou. Poté bude na stojanu pracovat s tím, že musí dodržet
technologické postupy při nanášení povrchových vrstev. Dle vyjádření TS budou tabulky pro náměstí a TIM U Zázvorky
osazenu do pátku 28.08.2015. RM 328 schválen nový termín: 26.10.2015 (Žádost o prodloužení termínu plnění z
důvodu dodání výrobku od p. Hartmanna.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Odpovídá (Garant) : ST

19 778
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 319- 13473/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Žádost obce Nahořany o vybudování přístřešku na autobusové zastávce

Usneseni:: RM bere na vědomí opakovanou žádost obce Nahořany o vybudováním přístřešku na autobusové zastávce v Krčíně Na Strážnici. RM ukládá OMM jednat s obcí Nahořany o jejich případné finanční spoluúčasti na vybudování přístřešku
na uvedené autobusové zastávce.
Plnění:
Splněno. Obec Nahořany zaslala na město usnesení, kterým schválila městu účelovou dotaci ve výši 40 tis. Kč na
autobusový přístřešek. Město začalo činit kroky vedoucí k realizaci tohoto přístřešku. K této záležitosti jsou RM zadány
nové úkoly z RM 324 - 13722/15.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 790
Věc:

Termín: 25.8.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 319- 13489/15

, výchozí: 25.8.2015

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

OV Spy - chodník Na Drahách - opravy

Usneseni:: RM ukládá TS provést nezbytné opravy povrchu chodníku v ul. Na Drahách ve Spech.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

RM 320- 13555/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

19 872
Věc:

Závěr:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Doplněná Koncepce rozvoje MMUZ - k tomuto bodu je přizván ředitel MMUZ

Usneseni:: RM projednala doplněnou Koncepci rozvoje Městského muzea Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 320 - 5/4
a bere tuto koncepci na vědomí. RM ukládá MMUZ v součinnosti s vedením města hledat prostory pro umístění lékárny.
Plnění:
Průběžně plněno. Jako nejreálnější se jeví umístění lékárny v prostorách zámku, probíhají jednání mezi ředitele MMUZ
a správcem zámku, ale termín realizace je zatím nejasný. RM 328 schválen nový termín: 21.12.2015 (probíhají
jednání mezi ředitele MMUZ a správcem zámku)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 322- 13615/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 946
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Náměstí z pohledu ukončení udržitelnosti dotovaného projektu v roce 2016 - systém parkování, systém předzah

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit a předložit RM základní návrh nového manuálu pro parkování na Husově náměstí.
Plnění:
Předloženo do RM 328 jako dva samostatné body.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Poznámka:

RM 322- 13616/15
19 947
Věc:

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

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Náměstí z pohledu ukončení udržitelnosti dotovaného projektu v roce 2016 - předzahrádky

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit v souvislosti s budoucími přístupy města k povolování předzahrádek stávající postupy, na
jejichž základě jsou uvedené předzahrádky povolovány a smluvně ošetřeny, a to i v kontextu současné vyhlášky, která
se váže k užívání veřejného prostranství. RM ukládá předložit návrh pravidel k povolování předzahrádek včetně ceníku.
Plnění:
Do RM 328 předkládáme návrh. Navazuje na obdobný úkol - viz usnesení č. RM 322-13615/15.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.9.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 010
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13658/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Upozornění na technický stav ulice Kpt. Jaroše - ALUROL spol. s.r.o.

Usneseni:: RM bere na vědomí dopis upozorňující na špatný technický stav ulice Kpt. Jaroše a ukládá OMM předložit do RM
návrh na schválení vyhotovení PD pro rekonstrukci této ulice.
Plnění:
Splněno, návrh na schválení nové investiční položky rozpočtu 2015 - PD - Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše
byl předložen do RM 326 dne 03.08.2015 a byl postoupen do projednání ZM dne 10.09.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13664/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 015
Věc:

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

Dopravní značení ul. Rašínova - zachování přechodně umístěné dopravní značky Zákaz zastavení

Usneseni:: RM ukládá OMM projednat možnost trvalého umístění DZ Zákaz zastavení v ulici Rašínova i po skončení rekonstrukce
ulice Náchodské.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu projednání opatřením obecné povahy. RM 328 schválen nový termín:
29.9.2015 (Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byla podána. Bude povoleno opatřením
obecné povahy. Termín cca 14.09.2015, ihned poté bude instalováno. Značka již byla zakoupena.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 323- 13665/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 016
Věc:

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Ing. Prouza - lávka přes Metuji v ulici Pod Výrovem směrem k firmě Verner

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit stav rekonstruované lávky přes Metuji v ulici Pod Výrovem směrem k firmě Verner,
především stav a ochranné nátěry jejich dřevěných částí. O výsledku a případných opatřeních informovat RM.
Plnění:
Splněno. ORM byla předložena zpráva o provedené prohlídce, informace bude předložena RM 328 jako samostatný
bod.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 051
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

RM 324- 13712/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města (rozhodnutí přesunuto do RM 325)

Usneseni:: RM ukládá OSÚ (PRAV) prověřit na Státním zastupitelství, zda došlo k podání trestního oznámení na RM ze strany
paní Z. Z. ml., ve věci postupů týkajících se prodeje pozemku č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Účelem tohoto
zjištění je především úvaha RM o možném podání trestního oznámení na paní Z. Z. ml. z důvodu křivého obvinění RM.
Plnění:
Dotaz byl vznesen, informace byla podána, další informace získat nelze.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 053
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 324- 13714/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 743/10 v k. ú. Krčín.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

Věc:

S

Odpovídá (Garant) : ST

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.8.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 324- 13715/15
20 054

Závěr:

, výchozí: 31.8.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 4 ks borovice lesní na pozemku p. č. 645/108 v k. ú. Krčín.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

STIS
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 7.9.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 055
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 324- 13716/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 5 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 2082/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 056

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 31.8.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 324- 13717/15
Věc:

Závěr:

, výchozí: 31.8.2015

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

Kácení dřevin rostoucích mimo les
Int: TS

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 2 ks jedle ojíněné na pozemku p. č. 638/5 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

RM 324- 13722/15

S

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

20 061
Věc:

Závěr:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

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

Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici

Usneseni:: RM ukládá OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici na
soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín. Dále RM ukládá OMM zahájit kroky k zajištění územního souhlasu
této autobusové zastávky. RM ukládá OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá
OMM ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
RM ukládá předložit celou záležitost ke schválení v ZM, které se koná dne 10.09.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva o pronájmu pro možnost umístění bude předložena ke schválení na
jednání ZM dne 10.09.2015, dále zde bude předložena ke schválení nová investiční položka rozpočtu 2015 autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici (uloženo z RM 325 - bod 3/3). Kroky k zajištění územního
souhlasu pro tento autobusový přístřešek byly zahájeny. Žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany bude podána až
po schválení této investiční položky v rozpočtu města. RM 328 schválen nový termín: 12.10.2015 (Nejdřív musí
proběhnout schválení investiční položky Autobusový přístřešek na zastávce Kčín - Na Strážnici v rozpočtu města.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 324- 13726/15
20 064
Věc:

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

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Studie využití terasy - žádost o souhlas města

Usneseni:: RM souhlasí s realizací změny stavby kryté terasy na pozemku města p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, v
ul. T. G. Masaryka dle varianty 3. v příloze č. RM 324 - 3/9, s tím, že se bude jednat o stavbu dočasnou na dobu 20 let.
RM souhlasí za podmínky, že sousoší Medvědice bude umístěno dle této přiložené studie, a to nejdéle do konce října
2016, s tím, že základ pod toto sousoší zajistí žadatelka. RM ukládá OMM zpracovat a předložit RM návrh na
zveřejnění záměru města vypůjčit p. p. č. 368/5 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem úpravy majetkoprávních
vztahů v souvislosti se změnou využívání kryté terasy u č. p. 43 v ul. T. G. Masaryka.
Plnění:
Splněno. Usnesením č. RM 327-13836/15 byla odsouhlasena výpůjčka pozemku.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

RM 325- 13771/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 093
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.9.2015

, výchozí: 14.9.2015

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

Cyklostezky a trasy v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM ukládá OMM zahájit výběrové řízení na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul.
Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo. RM ukládá OMM výsledky
výběrového řízení předložit ke schválení do RM a následně do ZM konaného dne 10.09.2015, a to vč. návrhu na
rozšíření položky rozpočtu "Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a na rozpočtovou úpravu v souladu s výsledky
výběrového řízení.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Výběrové řízení vypsáno, do ZM dne 10.09.2015 bude předloženo schválení
návrhu na rozšíření položky rozpočtu "Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD" a rozpočtové opatření. RM 328 schválen
nový termín: 14.9.2015 (Výsledky výběrového řízení a zadání veřejné zakázky bude předloženo do RM 329, dne
14.09.2015.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 325- 13775/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 097
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí:

31.8.2015

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

Žádost o výjimku ze zadávání veřejných zakázek - oprava střechy "ZŠ Krčín", "ZŠ Komenského"
Int: OSN/334

Usneseni:: RM souhlasí s udělením výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro provedení opravy
střechy "ZŠ Komenského" a opravu střechy "ZŠ Krčín". Oprava střechy "ZŠ Komenského" bude zadána přímo, místní
firmě: p. Tomáš Lorenc, Komenského 31, Nové Město nad Metují, IČO: 65219651 za 55.000 Kč vč. DPH a oprava
střechy "ZŠ Krčín" bude zadána přímo místní firmě: p. Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují,
IČO: 67472737 za 50.000 Kč vč. DPH. Důvodem udělení výjimky je obtížně zjistitelný rozsah oprav u obou objektů.
Plnění:
Oprava střechy ZŠ provedena a dokončena ke dni 13.08.2015 firmou Tomáš Lorenc, Komenského 31, Nové Město
nad Metují. Oprava střechy "ZŠ Krčín" zadána místní firmě Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad
Metují, bude dokončena v termínu do 30.09.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 325- 13784/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 102
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Žádost o rozšíření služeb a klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM souhlasí s rozšířením služeb a klientely Klubu Mandl Nové Město nad Metují, a to formou transformace do nové
služby sociální rehabilitace, vše dle znění přílohy č. RM 325 - 7/1. RM ukládá vedoucí Klubu Mandl Nové Město nad
Metují připravit a předložit v duchu prezentovaného návrhu veškeré nezbytné související dokumenty ke schválení v RM
a ZM tak, aby se transformace uskutečnila ke dni 01.01.2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13805/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 126
Věc:

Termín: 12.10.2015 , výchozí: 12.10.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Nový přístřešek pro turisty a autobusovou zastávku Ve Vilách

Usneseni:: RM vyslovuje poděkování vedoucímu SL za realizaci výstavby nového přístřešku pro turisty a autobusovou zastávku
Ve Vilách a ukládá OSÚ zajistit informaci pro veřejnost v Novoměstském zpravodaji.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 328 schválen nový termín: 12.10.2015 (Článek bude zařazen až v říjnovém
Novoměstském zpravodaji, a to z důvodu nemoci Ing. Jana Štíchy a dovolené pí Evy Kupkové. Termín vydání
říjnového NZ je dne 01.10.2015.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13808/15
20 129
Věc:

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

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Zajištění technického dozoru investora na akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v ulici Na Táboře

Usneseni:: RM schvaluje zadání Zajištění technického dozoru investora pro akci „Chodník v ulici Na Táboře, Veřejné osvětlení v
ulici Na Táboře a Veřejné osvětlení Sepský most“ firmě CPH, s.r.o., se sídlem Petrská 29, 110 00 Praha 1, na částku
58.867,00 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST k podpisu příkazní smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

RM 326- 13809/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 130
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

VŘ - opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Opěrná zídka s rampou za č. p. 30 (MKN), Nové Město nad Metují“ z
důvodu, že byla podána pouze 1 nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016. RM
doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 328 schválen nový termín: 23.11.2015 (Bude splněno při přípravě rozpočtu
města na rok 2016.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13810/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 131
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.11.2015 , výchozí: 23.11.2015

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

Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno)

Usneseni:: RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno), která byla
schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů, neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto
akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání
žádosti tak, aby k realizaci akce došlo v roce 2016.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 328 schválen nový termín: 23.11.2015 (Úkol je sledován a průběžně plněn.)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13816/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 137
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

M. Petruželková - lešení na objektu v ul. Malecí

Usneseni:: RM ukládá OVRR informovat o předpokládaném termínu ukončení prací na objektu tělocvičny v ul. Malecí a odstranění
lešení u objektu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Po kontrolní prohlídce vydal OVRR dne 18.06.2015 výzvu k zjednání nápravy s
dohodnutým termínem dokončení 31.07.2015. OVRR provedl v průběhu 07, 08/2015 průběžná místní šetření a zjistil,
že termín splněn nebyl, avšak na stavbě se pracuje a tudíž je viditelná snaha stavebníka o dokončení díla vč. následné
demontáže lešení. Dne 11.08.2015 OVRR telefonicky se stavebníkem hovořil a bylo přislíbeno dokončení stavby
nejpozději do konce srpna. Stavební úřad si následně tuto věc ověří a podá novou informaci. RM 328 schválen nový
termín: 31.8.2015 (Viz "Hlášení o plnění úkolu".)
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 326- 13819/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 138
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí:

31.8.2015

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

Odepsání nedobytné pohledávky
Int: OSN/339

Usneseni:: RM souhlasí s odepsáním nedobytné pohledávky za zemřelého nájemníka v bytě č. 10 v ul. Nádražní v úhrnné výši
314 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13821/15
20 140
Věc:

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

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

VŘ - Rekonstrukce topný systém, 2xbyt
Int: OSN/341

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce topný systém, 2xbyt“ firmě Hlávko s.r.o., Nahořany 81, 549 07
Nahořany, IČO: 27554309, za nabídkovou cenu 195.270 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Hlávko s.r.o., Nahořany 81, 549 07 Nahořany, IČO: 27554309, ve znění
přílohy č. RM 326 - 4/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

RM 326- 13822/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 141
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

VŘ - Výměna oken - bytový dům č. p. 467-8
Int: OSN/342

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken - bytový dům č. p. 467-8“ firmě Proplast K s. r. o., Polní 468,
549 02 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 505.517 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Proplast K s. r. o., Polní 468, 549 02 Nové Město nad
Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy č. RM 326 - 4/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13823/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 142
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - úklidu Městské ubytovny

Int: OSN/343
Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provádění úklidu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje,
Nové Město nad Metují - Krčín ze dne 07.11.2011, ve znění přílohy č. RM 326 - 4/7 a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13824/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 143
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Oprava výtahu MSSS OÁZA
Int: OSN/344

Usneseni:: RM souhlasí s provedením opravy malého osobního výtahu pro 4 osoby, umístěného v objektu č. p. 1424, MSSS
OÁZA a zároveň souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu "Oprava výtahu v MSSS OÁZA", v hodnotě 177.100 Kč
vč. DPH, přímo firmě Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, Náchod, IČO: 26005450, která má dlouholetou zkušenost
s opravovaným strojem v rámci servisu, vč. znalosti již prováděných oprav tohoto zařízení.
Plnění:
Splněno. SOD předložena do RM 327.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13825/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 144
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí:

31.8.2015

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

Žádost o zřízení čekárny pro praxi školního psychologa
Int: OSN/345

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením čekárny pro praxi školního psychologa v místnosti o celkové výměře 20 m2, umístěné v 1. NP
objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno. Prostor předán dne 10.08.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13826/15
20 145
Věc:

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

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Žádost o souhlas se změnou místa konání koncertu

Usneseni:: RM souhlasí s pořádáním koncertu a doprovodných akcí v sobotu 29.08.2015 od 14:00 do 21:00 hodin v areálu
sokolovny v Novém Městě nad Metují. RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia Městskému klubu v Novém
Městě nad Metují na tuto akci a ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia.
Plnění:
Splněno, akce se uskutečnila.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

RM 326- 13831/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 146
Věc:

Termín: 21.8.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 21.8.2015

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

Smlouva o předávání dat VZP ČR

Usneseni:: RM schvaluje smlouvu o předávání dat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Praha, ve znění přílohy č. RM 326 6/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva byla uzavřena.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 326- 13832/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 147
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.8.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci "ZŠ a MŠ Krčín", města OI a OSÚ a převod z majetku
města na "ZŠ Krčín" formou svěřeného majetku ve znění přílohy č. RM 326 - 6/2.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13842/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 155
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 11.12.2015 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena 1200 Kč za 1 m2
pozemku; 2. Zájemci v nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s
platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou
předpokládaný termín dokončení svého záměru; 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší
nabídku; 4. Pozemek není, kromě užívacích vztahů výše uvedených, využíván a neváznou na něm žádné právní
závazky; 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně
kupující; 6. Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny; 7. Město bude
mít k pozemku zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb
uvedených v záměru kupujícího; 8. Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující; 9. Daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí kupující; 10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13843/15
20 156
Věc:

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

Termín: 31.8.2015

, výchozí:

31.8.2015

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

Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 11.12.2015 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 těchto podmínek: 1. Minimální cena 1.200 Kč za 1 m2 pozemku; 2. Zájemci v
nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s platným Územním
plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou předpokládaný termín
dokončení svého záměru; 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku; 4. Pozemky
nejsou, kromě užívacích vztahů výše uvedených, využívány a neváznou na nich žádné právní závazky; 5. Platba
nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující; 6. Město
kupujícímu pozemky předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny; 7. Město bude mít k pozemkům
zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb uvedených v záměru
kupujícího; 8. Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující; 9. Daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí kupující; 10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

Odpovídá (Garant) : ST

20 162
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13851/15

, výchozí: 31.8.2015

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

VŘ - Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Usneseni:: RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o
zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému“ firmě Jiří Nešněra, T - servis, manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec za nabídkovou cenu
543.314 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří
Nešněra, T - servis, manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 327 - 3/4 a pověřuje
ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 163
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13852/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Smlouva o právu provést stavbu s panem P. M. K. - dodatek č. 1

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město nad Metují a p. P. M. K.,
uzavřené dne 28.07.2015, který upřesňuje režim parkování a pověřuje ST popisem dodatku ve znění přílohy č. RM
327 - 3/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 168
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13860/15

, výchozí: 31.8.2015

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

Výpůjčka nebytových prostor - odstoupení od záměru
Int: OSN/347

Usneseni:: RM souhlasí s odstoupením od záměru výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 12 m2 v objektu č. p. 427, ul.
ČSA (bývalá kasárna), suterén.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

20 169
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13861/15

, výchozí:

31.8.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.07.2015
Int: OSN/349

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.07.2015 ve znění přílohy č. RM 327 4/4.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13862/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 170
Věc:

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Zápis č. 114 bytové komise ze dne 12.08.2015

Int: OSN/350
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 114 bytové komise ze dne 12.08.2015, ve znění přílohy č. RM 327 4/5.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13865/15
20 173
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Neplatiči nájemného v bytech města k 31.07.2015
Int: OSN/353

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.07.2015 ve znění přílohy č. RM 327 - 4/8.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.9.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 7.9.2015

RM 327- 13868/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 175
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Malecí" (Fotodílny 2015)

Usneseni:: RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Fotodílny 2015" v rámci dotačního programu
Královéhradeckého kraje "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů" mezi těmito
smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, město
Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsána.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13869/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 176
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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

Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Malecí" (Zájmové kroužky)

Usneseni:: RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 13 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Zájmové kroužky" v rámci dotačního programu
Královéhradeckého kraje "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" mezi těmito smluvními stranami: Královéhradecký
kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, město Nové Město nad Metují. RM pověřuje
ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsána.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13870/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 177
Věc:

Termín: 22.8.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 22.8.2015

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

Turnaj starších dam v házené - oznámení pořádání akce

Usneseni:: 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 TJ Sokol Krčín, s
pořádáním veřejně přístupné akce - Turnaje starších dam v házené, který se bude konat v sobotu dne 22.08.2015 od
19:00 do 24:00 hodin v sokolovně TJ Sokol Krčín s podmínkou dodržování hygienických limitů po 22. hodině.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13872/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

20 179
Věc:

Termín: 31.8.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 31.8.2015

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 18.11.2014

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací ze dne 18.11.2014 se společností
FORCORP GROUP spol. s r. o., se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc - Holice, IČO: 27841031o snížení výměry
uklízených ploch v budově Radnice čp. 6. Cena měsíčního úklidu bude činit 16.635,35 Kč bez DPH a pověřuje ST
podpisem ve znění přílohy č. RM 327 - 6/3.
Plnění:
Splněno - podepsáno, odesláno.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 327- 13874/15
20 180
Věc:

Termín: 31.8.2015

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

, výchozí: 31.8.2015

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

Informace starosty - podpůrné stanovisko města k žádosti zámku rodiny Bartoň - Dobenín

Usneseni:: RM bere na vědomí vydání podpůrného stanoviska města k žádosti zámku rodiny Bartoň - Dobenín k zařazení do
Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016, ve znění přílohy č. RM 327 - 6/5. RM ukládá OSÚ
zpracovat písemné vyhotovení podpůrného stanoviska města.
Plnění:
Splněno. Dne 19.08.2015 byl správci zámku rodiny Bartoň - Dobenín p. Ondřeji Daňkovi, DiS., předán dopis
podepsaný ST ve věci podpůrného stanoviska města k žádosti zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 13 z 56

Tisk: 7.9.2015

RM 327- 13875/15
20 181
Věc:

Termín: 31.8.2015

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

, výchozí: 31.8.2015

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

Smlouva o umožnění podružného odběru elektrické energie pro napájení informační tabule IREDO

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o umožnění podružného odběru elektrické energie pro napájení informační tabule IREDO ve
znění přílohy č. RM 327 - 6/6 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno - smlouva byla podepsána ST a předána Ing. Martinu Prouzovi k zajištění podpisu druhé smluvní strany.
Ze dne:
Závěr:
7.9.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 328 - 31.8.2015

Kontrola úkolů

14:00
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ST

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 328 - 31.8.2015

Majetkoprávní úkony

14:05

OMM

2.1 Revokace usnesení č. RM 327-13859/15
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/1 - Flash Příloha: RM 328 - 2/1 - Flash
Identifikace:
RM souhlasila s výpůjčkou pozemku p. p. č. 301 v k. ú. Krčín o celkové výměře 17 m2 žadateli p. P. P. s podmínkou
údržby na vlastní náklady a dále RM souhlasila s provedením zpevněné plochy a opěrné zídky na předmětném
pozemku a to s podmínkou úhrady všech nákladů s tím spojených ze strany žadatele a provedení staveb v souladu se
Stavebním zákonem a uložila OMP připravit smlouvu o výpůjčce výše jmenovaného pozemku v souladu se
zveřejněným záměrem a dle obvyklých podmínek. Žadatel projevil zájem jen o nezastavěnou část pozemku viz
příloha - snímek mapy a v tomto smyslu je třeba usnesení revokovat.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o opravě usnesení.
Odůvodnění:
V usnesení č. RM 327-13859/15 bylo chybně uvedené označení pozemku - pozemková parcela a výměra
vypůjčované části pozemku. Nelze vypůjčit část pozemku pod stavbou trafostanice o výměře 6 m2. Žadatel o výpůjčku
trafostanice nepožádal.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13876/15
RM revokuje své usnesení č. RM 327-13859/15 takto: RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku st. p. č. 301 v k. ú. Krčín o
výměře 10 m2 (mimo pozemku pod stavbou trafostanice) žadateli p. P. P. s podmínkou údržby části pozemku na vlastní
náklady. Dále RM souhlasí s provedením zpevněné plochy a opěrné zídky na předmětném pozemku a to s podmínkou
úhrady všech nákladů s tím spojených ze strany žadatele a provedení staveb v souladu se Stavebním zákonem. RM ukládá
OMP připravit smlouvu o výpůjčce části výše jmenovaného pozemku v souladu se zveřejněným záměrem a dle obvyklých
podmínek.
RM 328 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.2 Pronájem části pozemku z majetku města - skladování f. NOVOSTAV, s. r. o.
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/2 - Flash Příloha: RM 328 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Společnost NOVOSTAV, s. r. o., má v krátkodobém pronájmu ode dne 04.08.2015 do dne 31.08.2015 část pozemku
p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, za účelem dočasné deponie stavebního materiálu pro výstavbu chodníku a stezky v ul.
Náchodská, viz příloha: snímek mapy. Vzhledem k posunu termínu provádění zemních prací požádal jednatel
společnosti o krátkodobý pronájem na dobu 30 dnů ode dne 01.09.2015 za stávajících podmínek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s krátkodobým pronájmem.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu vedle sběrny druhotných surovin v ul. Havlíčkova. Vzhledem k situaci
doporučuje OMM krátkodobému pronájmu vyhovět s podmínkou uvedení pozemku a cesty po skončení užívání do
původního stavu. Dle § 39 odst. 3 zákona o obcích se nájem na dobu kratší 30 dnů nezveřejňuje.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 328- 13877/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20182).

RM souhlasí s krátkodobým pronájmem části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují na dobu méně než 30 dnů ode dne 01.09.2015 do dne 30.09.2015 společnosti NOVOSTAV, s. r. o., IČO:
455 39 006, sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za účelem dočasné deponie stavebního materiálu pro
výstavbu chodníku a stezky v ul. Náchodská, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok a za podmínky, že odstraní na své náklady
případně způsobené škody na pozemku a na příjezdové cestě a ke dni ukončení užívání je uvede do původního stavu.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.3 Výpůjčka části pozemku z majetku města v ul. Pod Vodojemem
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/3 - Flash Příloha: RM 328 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 677/22o výměře 53 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují, vedený na LV 10001 pro k. ú. a souladu s usnesením č. RM 326-13795/15 ze dne 03.08.2015 byl
ode dne 12.08.2015 do dne 28.08.2015 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku. Ke
zveřejněnému záměru bylo dne 14.08.2015 podáno vyjádření zájemců, manželů Š., viz příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s RM 326, viz příloha: zveřejněný záměr. Pozemek se
nachází před domem č. p. 1347, který je ve vlastnictví žadatelů - manželů Š. Žadatelé ve svém vyjádření souhlasí s
výpůjčkou a s podmínkami dle zveřejnění, účelem výpůjčky je údržba, příjezd a přístup k rodinnému domu.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Mgr. Černého - situaci zde zná, nejsou zde žádné chodníky, jde vlastně o protažení nájezdu pro vlastníky
domů. Bylo vysvětleno, že výpůjčka nebrání jakékoliv budoucí realizaci investičních záměrů města v dané lokalitě.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 328- 13878/15,

(uložen úkol číslo 20183).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 677/22 o výměře 53 m2, druh pozemku ostatní plocha
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby, příjezdu a přístupu k rodinnému
domu, s účinností ode dne 01.09.2015, a to s vypůjčiteli manželi S. a J. Š.
RM 328 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.4 Výpůjčka pozemků z majetku města - cvičiště pro psy
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/4 - Flash Příloha: RM 328 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Základní kynologická organizace č. 405 Nové Město nad Metují, zastoupena p. Radkem Kuřátkem, sídlem: Pod
Hradbami 1104, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 62726536, požádala o výpůjčku pozemku p. p. č. 1920/1 o
výměře 426 m, druh pozemku trvalý travní porost a pozemku p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují; z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, viz příloha: snímek mapy. Pozemky města, které navazují na cvičiště psů na vedlejších soukromých
pozemcích, viz příloha: foto, žádají za účelem zlegalizování cvičiště psů, určeného pro sportovní kynologii a výcvik
agility pro širokou veřejnost (několik kotců, překážka). V příloze předkládáme návrh záměru města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Kynologové požádali o výpůjčku pozemků v celém rozsahu, v požadovaných pozemcích se nacházejí inženýrské
sítě - kanalizační potrubí (2), která mají průměr 315 a 125 mm, viz příloha: sítě VAK. V sousedství se nachází
přečerpávací stanice kanalizačního řadu ve vlastnictví fy Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Na pozemcích města
se nachází cvičná překážka a kotce pro psy, plocha je zatravněna. Vyjádření odborných útvarů: OŽP: Vzhledem k
tomu, že pozemky se nacházejí v záplavovém území, nelze umisťovat žádné další neodnímatelné překážky. OVRR:
Předložený záměr cvičiště je v souladu se stávajícím ÚP (plocha tělovýchovných a rekreačních zařízení). Nový ÚP
mění tyto pozemky na plochy smíšené nezastavěné území - rekreační nepobytové - krajinný park. Předložený návrh
cvičiště je v souladu se stávajícím ÚP i s návrhem nového (v podobě pro veřejné jednání). I když návrh ÚP
nevymezuje plochu přímo jako sportoviště, lze daný záměr vnímat jako nepobytovou rekreaci a relaxaci a cvičební
prvky pro psy jako mobiliář. ORM: S výpůjčkou souhlasí s upozorněním, že v letošním roce budou probíhat projekční
práce na cyklostezku po pozemku p. č. 2163 a je možné, že budou využity i okrajové části požadovaných pozemků.
Realizace cyklostezky bude závislá na získání evropských dotací. ARCH: Souhlasí s výpůjčkou a navrhuje standardní
výpovědní lhůtu v délce 3 měsíce. Doporučuje smluvně zajistit zodpovědnost za provoz cvičiště na vypůjčitele
vzhledem k tomu, že prostor není oplocen, takže může dojít ke kontaktu psů s veřejností. TS: Souhlasí s výpůjčkou s
podmínkou, že si vypůjčitel bude na vlastní náklady zajišťovat sekání trávy. VaK Náchod: Souhlasí při splnění těchto
podmínek: 1) Ve vzdálenosti do 2 m od zařízení Vaku nesmí být umístěny žádné pevné stavby - sloupy, ploty HUP
apod. 2) Nebudou prováděny terénní úpravy v ochranném pásmu zařízení ve správě Vak Náchod, a. s. Ochranné
pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností, a to: do průměru 500 mm vč. = 1,5 m, nad průměr 500 mm = 2,5 m. 3) V
ochranném pásmu nesmí být vysazovány žádné keře a stromy.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo upraveno ve znění připomínky (dovětku) ST - tj. výjimečné umožnění odstavení osobních aut při
některých akcích města.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 328- 13879/15,

(uložen úkol číslo 20184).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku pro sportovní kynologii a výcvik agility psů pozemek p. p. č.
1920/1 o výměře 426 m2, druh pozemku trvalý travní porost a pozemek p. p. č. 2255 o výměře 316 m2, druh pozemku ostatní
plocha; z majetku města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu na
zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za těchto podmínek: pozemky nelze
oplocovat a nelze zde umísťovat žádné další neodnímatelné překážky, stavby, oplocení apod. a provádět terénní úpravy,
výpůjčitel umožní půjčiteli ve výjimečných případech pozemek využít při akcích města.
RM 328 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.5 Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín - I
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/5 - Flash Příloha: RM 328 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 1318/1 o výměře 11 m2, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený
na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 326-13797/15 ze dne 03.08.2015
byl ode dne 12.08.2015 do dne 28.08.2015 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku za účelem umístění
pojízdného včelína, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 14.08.2015 podáno vyjádření v
neotevřené obálce.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu.
Odůvodnění:
Zveřejněno dle stanovisek odborných útvarů a usnesení RM 326 na základě žádosti p. M. G. Termín zveřejnění končí
dne 28.08.2015, tedy po odevzdání podkladů pro jednání RM. Proto bude RM seznámena s došlými nabídkami a
vyjádřeními až na zasedání.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - byla doručena jedna jediná obálka s nabídkou 200 Kč - odsouhlaseno.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 328- 13880/15,

(uložen úkol číslo 20185).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 1318/1 o výměře 11 m2, druh pozemku lesní pozemek pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod s M. G., za účelem umístění pojízdného včelína, a to ode dne 01.09.2015 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 200 Kč.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Pronájem části pozemku z majetku města pro včelín - II
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/6 - Flash Příloha: RM 328 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2130 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na
LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 326-13796/15 ze dne 03.08.2015
byl ode dne 12.08.2015 do dne 28.08.2015 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku za účelem umístění
pojízdného včelína, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 17.08.2015 e-mailem doručeno
vyjádření žadatele, Mgr. D. H., viz příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 326. Přesné umístění
včelína bude projednáno a odsouhlaseno Správou lesů (s ohledem na dopravu dřeva po cestě). Termín zveřejnění
končí dne 28.08.2015, tedy po odevzdání podkladů, proto případné další došlé nabídky a vyjádření budou předloženy
na zasedání RM. Pan Mgr. D. H. předložil nabídku e-mailem v předstihu.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - byl doručen e-mail místo obálky - zájemce p. H. - odsouhlaseno.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 328- 13881/15,

(uložen úkol číslo 20186).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2130 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod s Mgr. D. H., za účelem umístění pojízdného včelína, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a za roční nájemné ve výši 200 Kč.
RM 328 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.7 Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/7 - Flash Příloha: RM 328 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 324-13722/15 předkládá OMM návrh smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o
výměře 12 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Krčín, ve vlastnictví Ing. akad. arch. M. D., vedeného na LV č. 1103
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění čekárny k autobusové zastávce v Krčíně, ul.
Nahořanská, před č. p. 192, viz přílohy: snímek mapy, foto, návrh umístění, vizualizace. V příloze předkládáme i návrh
smlouvy.
K rozhodnutí:
Ne /souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu.
Odůvodnění:
O vybudování čekárny (přístřešku) požádala obec Nahořany. Schválení položky do rozpočtu 2015 na realizaci bude
předloženo ke schválení do ZM dne 10.09.2015. Vlastník pozemku vyslovil s pronájmem souhlas - s prodejem části
pozemku nesouhlasí. Cena nájmu navržena ve výši 20 Kč/m2/rok a vychází z Cenového věstníku MF č. 01/2015
(cena regulovaná). Doba nájmu navržena na 15 let s ohledem na náklady stavby. Návrh smlouvy byl vlastníkovi
zaslán, s jeho stanoviskem bude RM na svém jednání seznámena.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Ing. Prouzy k umístění označníku zastávky.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 328- 13882/15,

(uložen úkol číslo 20187).

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú.
Krčín, vedeného na LV č. 1103 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu, s vlastníkem
pozemku, paní Ing. akad. arch. M. D. za účelem umístění čekárny autobusové zastávky (vč. odpadkového koše), dle
příslušných povolení, a to na dobu určitou 10 let a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (celkem 240 Kč/kalendářní rok) s tím, že
nájemné bude hrazeno ode dne zahájení stavby. Nájemce se zaváže pronajímateli pro případ, že čekárna přestane plnit svůj
účel, že ji na vlastní náklady odstraní a uvede pozemek do původního stavu včetně oplocení, a v případě, že provozem
čekárny dojde prokazatelně k poškození oplocení pronajímatele, provede nájemce opravy na vlastní náklady.
RM 328 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.8 Návrh zjednodušeného postupu užívání pozemků města pro předzahrádky
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/8
Identifikace:
Návrh postupu: Žadatel bude žádat na ODSH o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství a žádosti uvede: 1/
účel užívání; 2/ velikost předzahrádky; 3/ dobu, po kterou bude letní předzahrádku provozovat; 4/ odpovědnou osobu
a přiloží: souhlas vlastníka pozemku (v případě pozemku města OMM, který požádá vždy nejbližší RM). OVRR:
stavebně povolí předzahrádku na základě žádosti o územní souhlas (stavebník, investor), jeho přílohou musí být
souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí (v případě, že konstrukce stavby předzahrádky je umístěna na hranici
pozemků) a zjednodušená projektová dokumentace, popřípadě závazné stanovisko památkářů. Stavební úřad vydává
pro předzahrádky územní souhlas, který je platný 2 roky za správní poplatek ve výši 500 Kč. OVRR, Státní památková
péče vydává (dále jen SPP): 1/ pro předzahrádky závazné stanovisko vždy při novém umístění nebo při změně (myslí
se posun, ne nové instalování v další sezoně), což vyplývá z památkového zákona - při rozhodování je RP „pouze“
podklad nikoli právní předpis, ze kterého vyplývá povinnost vlastníkům; 2/ pro mobiliář vždy při novém umístění nebo
novém typu mobiliáře závazné stanovisko - v RP po změně č. 1 bude uvedeno, že má být „v souladu s památkovou
hodnotou území“, a to může posoudit pouze SPP, potřeba závazného stanoviska SPP také vyplývá z památkového
zákona. OF: Za účelem zjednodušení umísťování letních předzahrádek je třeba rozhodnout o změně Obecně závazné
vyhlášky města č. 2/14 o místních poplatcích, a to doplněním textu: písm. g) letní předzahrádky před provozovnami do
části do části III. Poplatek za užívání veřejného prostranství, článku 14, Osvobození od poplatku, do odst. 2 - bude
provedeno pro rok 2016. OMP již nebude uzavírat smlouvu o nájmu ani o výpůjčce, protože to je zbytečně složité
(získat stanoviska odborů, předložit RM, zveřejnit na 15 dní, znovu předložit RM, napsat smlouvu). Proces bude
podstatně zkrácen. Selekce zájemců bude prováděna podle výsledků a zkušeností s žadateli v předchozí letní sezóně.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s navrženým postupem.
Odůvodnění:
Proces umísťování letních předzahrádek bude podstatně jednodušší a kratší. Město má o předzahrádky zájem,
protože oživují město a zpříjemňují pobyt nejen návštěvníkům, ale i domácím. Částka, kterou město získává za
pronájem pozemků na předzahrádky je neadekvátní úsilí, které je k tomu vynakládáno. V roce 2015 vybráno 1.000
Kč. Předpoklad za 3 zahrádky na Husově náměstí a 1 na Komenského ulici pro rok 2017 je celkem 4.000 Kč. Přitom s
předzahrádkami nejsou OMP známé žádné problémy. OF: V případě souhlasu RM s osvobozením bude toto
doplněno do obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) a předloženo ZM ke schválení formou nové OZV o místních
poplatcích. ORM: Nesouhlasí, aby byly předzahrádky zřizovány na pozemcích města zdarma, tím spíše v MPR. Pro
zjednodušení navrhuji neuzavírat smlouvy o pronájmu, ale zavést místní poplatek za užívání veřejného prostranství
pro letní předzahrádky před provozovnami. Výše poplatku je k diskusi. Např. 5 Kč/m2/den. OMP: V tom případě, je
třeba uložit OF upravit OZV města o místních poplatcích a předložit návrh OZV města RM a ZM.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
ST - ocenil, že navržený nový systém zkrátí celý povolovací proces z dosavadních 3-4 měsíců na 1,5 měsíce. Dále
diskuse přítomných mj. např. nad otázkou zpoplatnění předzahrádek atd.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 328- 13883/15
RM schvaluje navržený postup pro užívání pozemků města pro předzahrádky ve znění dle přílohy č. RM 328 - 2/8.
RM 328 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.9 Prodej části pozemku u Staré školy č. p. 22 v Krčíně
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/9 - Flash Příloha: RM 328 - 2/9 - Flash
Identifikace:
Majitelé domu č. p. 214 v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují, požádali o odkoupení části o výměře cca 230
m2 z pozemku st. p. č. 13 o výměře 1578 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krčín za účelem
vytvoření klidové zóny pro SVJ Bratří Čapků 214. Součástí pozemku stp. č. 13 je stavba pro bydlení č. p. 22 (stará
škola) o půdorysu cca 360 m2. Přílohy: foto, sítě, snímek k žádosti, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
Příslušné odbory nedoporučují prodej části požadovaného pozemku do doby rozhodnutí o záměru města s budovou
č. p. 22 - stará škola. OMP upozorňuje, že po pozemku stp. č. 13 by v každém případě měl být ponechán v majetku
města dostatečný přístup k domu č. p. 214.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Zazněla informace o aktuálním stavu reakce města na petici občanů ve věci Staré školy. Bylo vysvětleno, že po dni
otevřených dveří a po vyhodnocení ankety bude RM v závěru září rozhodovat o dalším postupu v této věci. Do doby
jednoznačného rozhodnutí o tom, co s daným objektem bude, nebude možné jakkoliv nakládat s pozemky města v
této lokalitě.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 328- 13884/15
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 13 o výměře cca 230 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Krčín do doby, než bude rozhodnuto o záměrech, co dál s budovou č. p. 22.
RM 328 Nesouhlasí.
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náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.10 Prodej pronajatého pozemku v ul. U Lípy - žádost
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/10 - Flash Příloha: RM 328 - 2/10 - Flash
Identifikace:
Manželé M. a M. H., požádali o odkoupení pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 278 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, a části pozemku o velikosti cca 167 m2 z p. p. č. 674/12 o výměře 310 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Žádost je podávána opakovaně. Poprvé dne 04.01.2002 - prodej zamítnut,
ode dne 01.07.2003 pronájem p. p. č. 674/22 na dobu neurčitou za roční nájemné 2.502 Kč, dne 06.06.2006 - prodej
zamítnut. Přílohy: foto, ortofoto mapa, pozemky města a polohopis, pozemky města a sítě, snímek mapy, žádost.
Uskutečnil se výjezd radních do dané lokality.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemky.
Odůvodnění:
Příslušné odbory se zveřejněním záměru města prodat nesouhlasí. Důvodem nesouhlasu je, že dosud nebyla
realizována infrastruktura lokality rodinných domků na pozemcích pí Pravcové a p. Špryňara. I přes existenci územní
studie zástavby na jejich pozemcích je zde možnost vzniku potřeby budování sítí v tomto místě. Jednak se jedná o
rozsáhlou výstavbu s doposud podrobněji neprověřovanými možnostmi vedení sítí i řešení problematického vedení
stávajících vodovodů. Do doby než dojde k této výstavbě, nedoporučují prodej požadovaných pozemků. Pozemek
podél komunikace nedoporučuji k prodeji z důvodů uložení sítí a z důvodu zajištění prostoru pro zimní údržbu. Rovněž
je otázkou budoucí chování vlastníka podivně rozparcelovaných pozemků p. č. 847/9, 847/10 a 833/13, které by
mohlo svádět k budoucímu spekulativnímu jednání o průchodu inženýrských sítí přes tyto pozemky. Navrhují
pokračování pronájmu.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radní se seznámili s problematikou daného pozemku přímo na místě při výjezdu. Po návratu pak ST shrnul
dosavadní historii. Po diskusi bylo rozhodnuto, že existuje určitá varianta řešení, kterou ale je třeba projednat se
žadateli, protože je částečně odlišná od jejich žádosti.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 328- 13885/15,

(uložen úkol číslo 20188).

RM projednala žádost manželů H. a ukládá OMM svolat se žadateli schůzku za účasti ST.
RM 328 Ukládá.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.11 Prodej pozemků města - zahrádky nad nemocnicí
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/11 - Flash Příloha: RM 328 - 2/11 - Flash
Identifikace:
Podle usnesení č. RM 324-13710/15 byl zveřejněn záměr města prodat pozemky zahrádek nad nemocnicí, a to p. p.
č. 681/4, p. p. č. 681/39, p. p. č. 681/40 a 681/41 vše v k. ú. Nové Město nad Metují. Ve smyslu usnesení RM
připravilo OMP 3 záměry, které byly zveřejněny v době ode dne 31.07.2015 do dne 18.08.2015. K zveřejnění byly
podány 3 nabídky v uzavřené obálce, které budou otevřeny na zasedání RM. Přílohy: zveřejněný záměr 3x.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
OMP upozorňuje, že pozemky musí být prodávány v takovém pořadí, aby byl vždy zachován přístup na neprodané
pozemky. Jiný způsob by vedl k znehodnocení majetku města. O dalším postupu bude proto rozhodnuto až na RM po
otevření obálek.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - přímo na jednání RM otevřela 3 doručené obálky: 1/ pí J. L. má zájem o pozemek p. p. č. 681/4 - nabízí za ně
cenu ve výši 270 Kč/m2; 2/ p. H. má zájem o pozemek p. p. č. 681/39 - prosí o nižší cenu, pokud to nebude možné,
kupní cenu budou akceptovat. Cena dle znaleckého posudku 263 Kč/m2; 3/ p. R. Č. má zájem o pozemek p. p. č.
681/40 a podíl o velikosti 9/11 z pozemku p. p. č. 681/41 a nabízí 265 Kč/m2.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 328- 13886/15,

(uložen úkol číslo 20189).

RM ukládá OMM připravit do RM 330 podané nabídky, které byly ke zveřejněnému záměru předloženy v obálkách tak, aby
mohly být postoupeny k rozhodnutí v ZM 110 dne 05.11.2015.
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Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.12 Koupě pozemku do majetku města pro stavbu „Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ul.
Náchodská“
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/12 - Flash Příloha: RM 328 - 2/12 - Flash
Identifikace:
Pro realizaci chodníku a stezky podél silnice III/28520 v úseku od křižovatky ul. Náchodské s ul. 28. října - směr
Vrchoviny, je nutné mj. dořešit majetkoprávní vztah k pozemku vlastníků p. L. H. a pí H. T., které budou dotčeny
trvalým záborem. OMM proto připravuje úplatný převod pozemku p. p. č. 301/4 o výměře 415 m2, druh pozemku
ovocný sad, k. ú. Vrchoviny, zapsaného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, v podílovém
spoluvlastnictví p. L. H., který vlastní podíl o velikosti 1/4 pozemku a pí H. T., která vlastní podíl o velikosti 3/4
pozemku. Paní H. T. projevila ochotu prodat městu pozemek minimálně za cenu 150 Kč/m2 s tím, že město uhradí
náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. Přílohy: ortofoto mapa,
situace části stavby, snímek mapy.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM koupi pozemku.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s koupí pozemku souhlasí. V případě, že město na cenu nepřistoupí, pí T. svůj podíl na pozemku
městu neprodá a nastanou komplikace při vypořádání dotace ze SFDI, které mohou vést až k jejímu vrácení.
Požadovaná cena 150 Kč/m2 pozemku je vzhledem k výši poskytnuté dotace pro město akceptovatelná.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vyjádřil pochybnost, zda je nezbytné uvedený chodník v budoucnu realizovat. Po vysvětlení bylo hlasováno.
Příchod MST v 15:05 hodin.
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 328- 13887/15,

(uložen úkol číslo 20190).

RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemku p. p. č. 301/4 o výměře 415 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Vrchoviny a
obci Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují do vlastnictví města
od vlastníků, p. L. H., podíl o velikosti 1/4 a pí H. T., podíl o velikosti 3/4, za kupní cenu 150 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou
sjednanou kupní cenu 62.250 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč,
uhradí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.13 Darování pozemků do vlastnictví města od FATO real s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/13 - Flash Příloha: RM 328 - 2/13 - Flash
Identifikace:
Na jednání společnosti FATO a. s. Hradec Králové, manželů Š. a zástupců města o vývoji dostavby v lokalitě Březinky
dne 26.08.2015 bylo společností FATO a.s., Hradec Králové, nabídnuto darování za účelem umožnění vybudování sítí
a přístupu na pozemky p. Ing. J. Š. pozemků p. p. č. 689/3 o výměře 128 m2, druh pozemku zahrada, p. p. č. 690/8 o
výměře 130 m2, druh pozemku zahrada, p. p. č. 2072/4 o výměře 24 m2 druh pozemku ostatní plocha, a části
pozemku p. p. č. 666/2 o výměře cca 155 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), druh pozemku orná půda, viz
příloha - snímek mapy ul. Družební, a za účelem zachování prostoru pro dopravní infrastrukturu části pozemku p. p. č.
694/1 o výměře cca 68 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) viz příloha - snímek mapy ul. ČSA, vše v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují z vlastnictví FATO real, s.r.o., člen holdingu FATO a.s. Pozemky jsou vedené na LV č.
4674 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Lokalitu s uvedenými pozemky RM navštívila při výjezdu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit přijetí daru.
Odůvodnění:
Příslušné odbory souhlasí (OF, OMM, OVRR) Pozemky byly prodány městem dne 02.05.2005 za 60 Kč společnosti
FATO real s.r.o. k zastavění, a protože nezastavěné nejsou a vlastník je nepotřebuje, nabízí městu jejich vrácení nad
rámec uzavřené kupní smlouvy darem. V případě, že pozemky bude vlastnit město, bude zajištěna možnost vést sítě
a zřídit přístup na pozemky p. Ing. Š., což by vést k jejich prodeji a následnému zastavění v souladu s územním
plánem. V původní zastavovací studii Ing. Z. z roku 2005 byly kolmo ke komunikaci v ul. Družební parkovací místa pro
provozovny v RD. O jejich budování není mezi investory zájem, a proto nemá smysl trvat na budování těchto
parkovacích míst. Také by se tím zhoršila dopravní bezpečnost v této ulici. Chodník je veden po jedné straně
komunikace v ul. Družební v lokalitě Březinky a v budoucnu bude možné v případě potřeby chodník vybudovat i po
straně druhé, pokud by město zjistilo, že to je potřeba. Dle studie zeleně Doc. Ing. arch. Kaplana je na pozemcích
zeleň.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Na místě při výjezdu bylo vysvětleno, že toto je mj. cesta, jak zabezpečit manž. Š. přístup na jejich pozemky.
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 328- 13888/15,

(uložen úkol číslo 20191).

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem (darováním) pozemků p. p. č. 689/3 o výměře 128 m2, druh pozemku
zahrada, p. p. č. 690/8 o výměře 130 m2, druh pozemku zahrada, p. p. č. 2072/4 o výměře 24 m2 druh pozemku ostatní
plocha, a části pozemku p. p. č. 666/2 o výměře cca 155 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem), druh pozemku orná
půda, a části pozemku p. p. č. 694/1 o výměře cca 68 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) vše v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují z vlastnictví FATO real, s.r.o., člen holdingu FATO a.s. do vlastnictví města Nové Město nad Metují a tím,
že město uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí, uhradí daň z příjmu právnických osob, bude-li městu vyměřena.
Náklady na geometrické plány uhradí FATO a.s.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.14 Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v ul. Komenského
Zdroj. dokum.: RM 328 - 2/14 - Flash Příloha: RM 328 - 2/14 - Flash
Identifikace:
Nájemci pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, podali dne 25.05.2015 výpověď s tím, že výpovědní doba končí
dne 31.08.2015, viz příloha - výpověď. Dne 21.07.2015 je OMM písemně vyzvalo k protokolárnímu předání
vyklizeného pozemku ke dni ukončení nájmu dne 31.08.2015, viz příloha - výzva k předání. Dne 26.08.2015 byla
městu doručena odpověď na výzvu k předání pozemku po skončení nájmu, ve které nájemci odmítají vpustit
pronajímatele na pozemek za účelem jeho převzetí, viz příloha - stanovisko spoluvlastníků. Dle čl. V odst. 6) je s
nájemcem dle smlouvy o nájmu sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vrácením
pronajatého pozemku ve stavu dle odst. 5) téhož článku (vyklizený, zarovnaný a bez nekulturních porostů), viz
příloha - nájem. Dále nájemci tvrdí, že smluvně zřízené věcné břemeno pronajímatele neopravňuje k průchodu
chodbou domu č. p. 382. Věcné břemeno smluvně zřízené při prodeji domu č. p. 382 dne 25.08.2006 opravňuje
vlastníka pozemku p. p. č. procházet budovou č. p. 382 na st. p. č. 420/2 a po st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1522-196/2006 ze dne 06.06.2006, viz příloha - smlouva.
RM by měla rozhodnout o dalším postupu a pokusit se pozemek znovu pronajmout, protože dosavadní nájemce dal
výpověď z nájmu a je třeba najít nájemce, který se bude o pozemek starat tak, aby ho užíval jako zahradu a nemusela
být zajišťována jeho údržba na náklady města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vyvěšením záměru pronájmu pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV viz příloha č. RM 328 - 2/14.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
ST - nyní dáváme RM k odsouhlasení a uložení zveřejnit záměr na vyvěšení pronájmu, ale dojde k němu až poté, co s
ním bude seznámeno ZM. TAJ - nejdříve budeme informovat ZM - tj. dne 10.09.2015 - a až poté se záměr zveřejní.
Na přání radních byla na jednání RM přizvána PRAV - příchod v 15:10 hodin. Paní Petruželková - na několika
posledních jednáních RM nebyla přítomna, upřesnila si s vedením města určité nejasnosti v této záležitosti. TAJ - ZM
si souhlas s vyvěšením záměru může vyhradit, nejde totiž o vyhrazenou pravomoc RM, tou je až schválení pronájmu
a související smlouvy. Proto by asi v dané situaci bylo nejlepší, aby ZM uložilo zveřejnit záměr pronájmu a RM by pak
již dle dané kompetence rozhodovala o uzavření nájemní smlouvy.
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 328- 13889/15,

(uložen úkol číslo 20192).

RM ukládá OMM po projednání informace o tomto postupu v ZM 109 dne 10.09.2015 zveřejnit záměr města pronajmout
pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV č. 10 001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za nejvyšší nabídku nájemného uvedenou za 1 m2 a rok, minimální nájemné ve výši 9
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ve stavu, v jakém se nachází, s tím, že přístup na pozemek je
zajištěn věcným břemenem spočívajícím v právu průchodu budovou č. p. 382 a po pozemku st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, viz příloha č. RM 328 návrh záměru.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

2.15 Prodej bytu z majetku města č. 21 v domě č. p. 533 Malecí

Identifikace:
Nemovitost - volná (bez nájemce) bytová jednotka č. 533/21, umístěná ve 3. nadzemním podlažím, která je vymezena
jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532, 533 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st. 874 v k. ú.
a obci Nové Město nad Metují, v ul. Malecí, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech
domu a pozemku o velikosti 4312/112620, typ jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve vlastnictví
města jako poslední byt v domě č. p. 533 a je zapsaná na listu vlastnictví č. 4389 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, přičemž pozemek stp. č. 874 s budovou č. p. 532, 533 je zapsán na LV č. 3360 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
K záměru města prodat nemovitost zveřejněnému dne 16.06.2015 byla podána 1 nabídka, ale zájemce dne
31.08.2015 zaslal městu odstoupení od záměru koupit nemovitost. RM operativně rozhodla o novém zveřejnění
záměru města za stejných podmínek, jaké byly uvedeny v prvním záměru.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 15 USNESENÍ č. RM 328- 13890/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20193).

RM ukládá OMM zveřejnit dle stejných podmínek, které byly uvedeny ve zveřejněném záměru města prodat dne 16.06.2015,
záměr města prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 533/21, umístěnou ve 3. nadzemním podlažím, která je vymezena jako
byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532, 533 v Novém Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st. 874 v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují, v ul. Malecí, v části obce Nové Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o
velikosti 4312/112620.
RM 328 Ukládá.
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Čl 3

RM 328 - 31.8.2015

Rozvoj

15:10

OMM

3.1 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/1 - Flash Příloha: RM 328 - 3/1 - Flash
Identifikace:
OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 328 - 3/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13891/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20194).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 25.08.2015 ve znění přílohy č. RM 328 - 3/1.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 PD - Revitalizace zahrady MŠ František, Revitalizace zahrady DDM Stonožka a Revitalizace zeleně před
Domem hasičů
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/2 - Flash Příloha: RM 328 - 3/2 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM hotové projektové dokumentace s návrhy řešení revitalizace zahrady "MŠ František", revitalizace
zahrady "DDM Stonožka" a revitalizace zeleně před "Domem hasičů".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Následně se v dalších letech bude každá koncepce zahrady postupnými kroky realizovat v jednotný a ucelený celek.
Vše bude záležet na finančních možnostech města. Zpracovaný projekt může zároveň sloužit jako materiál k případné
žádosti o dotaci.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
MST - poprosil příště dávat větší pozor na obsah zadání. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 328- 13892/15
RM bere na vědomí předložené studie na revitalizaci zahrady "MŠ František", revitalizaci zahrady "DDM Stonožka" a
revitalizaci zeleně před "Domem hasičů" ve znění přílohy č. RM 328 - 3/2.
RM 328 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.3 Navýšení položky místní památky - renovace hrobu rodiny Smetanovy

Identifikace:
ST upozornil ORM na špatný stav hrobu rodiny Smetanovy, který je na hřbitově Všech Svatých v Novém Městě nad
Metují. Jedná se o hrob sesazený z travertinu, který je již zašlý, v textu jmen chybí písmena (dřívější pokus o úprav
jmen uvedených na náhrobním kameni). Písmena jsou zkorodovaná, plastika zašlá. Je třeba sesadit uvolněné prvky z
kamene, provést jejich dokonalé očištění, vyrobit chybějící písmenka, umístit jej zpět dle původního textu, provést
očištění plastiky a ošetřit náhrobní kámen tak i písmena proti další korozi a povětrnostním vlivů. Odhad nákladů je cca
20 tis. Kč. Pro provedení těchto prací je třeba navýšit položku rozpočtu org. 1615 Místní památky o 20 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření - přesun 20 tis. Kč z org. 142 Cyklostezka Náchodská na org. 1615 Místní památky.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 328- 13893/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20195).

RM schvaluje rozpočtové opatření přesun 20 tis. Kč z org. 142 Cyklostezka Náchodská na org. 1615 Místní památky a ukládá
OMM zajistit z této položky renovaci hrobu rodiny Smetanovy, který je na hřbitově Všech Svatých v Novém Městě nad Metují.
RM 328 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Smlouva o právu provést stavbu
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/4 - Flash Příloha: RM 328 - 3/4 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu opěrné zdi na pozemku p. č. 1612/11 v k. ú. Nové
Město nad Metují, pro potřebu vydání stavebního povolení a realizace na pozemku spoluvlastnic RNDr. L. K. a Mgr. E.
H. Jedná se o opěrnou zeď, která je podpůrná pro opěrnou zeď na pozemku města p. č. 1912/14, která je v havarijním
stavu. Viz koordinační situace a katastrální situace, kde je zákres stávajících opěrných zdí, které se budou obnovovat.
Jedná se o stavbu opěrné zdi vč. úpravy přístupového schodiště na pozemek (zahrada).
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 328- 13894/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20196).

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na opěrnou zeď ul. Nádražní ulice č. p. 316, na pozemku p. č. 1912/11, k. ú.
Nové Město nad Metují, pro potřebu vydání stavebního povolení a realizaci, na pozemku spoluvlastnic paní RNDr. L. K. a
paní Mgr. E. H., a to dle projektové dokumentace: „Nové Město nad Metují, Nádražní ulice, č. p. 361, Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č. p. 361 na p. č. 1912/14 a 1912/11, vypracovanou projekční a inženýrskou kanceláří ASSPRO, s.r.o., Plhovská
1100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 328 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 328 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.5 Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/5 - Flash Příloha: RM 328 - 3/5 - Flash
Identifikace:
Na město bylo dne 24.08.2015 doručeno zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Linka mechanicko-fyzikální úpravy
odpadů, Nové Město nad Metují“. Předmětem záměru je vybudování linky mechanicko-fyzikální úpravy založené na
drcení ostatních odpadů na elektrickém pomaloběžném drtiči za vzniku odpadu kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad
určeného ke spalování. Pro tento záměr vybral oznamovatel firma WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Družební 1517, Nové
Město nad Metují nevyužívaný objekt na p. p. č. 471/1, 703/3, 703/4, a st. p. č. 2184, 2185, 2186 v blízkosti vlakového
nádraží. Přístup na pozemky a k objektu je sjezdem z ul. Havlíčkova, podél železniční trati ul. Nádražní až k areálu
společnosti. Podrobný popis a dokumentace je v příloze. Město k tomuto záměru má zaslat své vyjádření na KÚ KHK.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uvedeným záměrem „Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Nové Město nad Metují“.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP, OVRR, ODSH a OMM: viz příloha č. RM 328 - 3/5.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Pro odpovědi k dotazům radních byl přizván na jednání RM Ing. Hanka - příchod v 15:53 hodin. Dotazy a diskuse
přítomných se týkaly možných hlukových či dalších exhalací a dále případných dopravních problémů. OMM prověří
parametry uvažované drtičky a případně zkušenost s provozem obdobných zařízení v jiných městech. Zpracují
stanovisko za město, které bude v daném termínu odesláno na KÚ. S obsahem budou radní seznámeni
prostřednictvím mailu.
V 16:05 hodin požádal MST o předřazení bodu č. 3/10 v programu jednání RM před ostatní body.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 328- 13895/15,

(uložen úkol číslo 20197).

RM bere na vědomí informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Linky mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Nové Město
nad Metují“ a související předběžná stanoviska dotčených orgánů státní správy a ukládá OMM zpracovat v součinnosti s
odbornými útvary odůvodněné stanovisko města, které bude v předepsaném zákonném termínu odesláno na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. RM ukládá OMM zaslat toto stanovisko na vědomí radním.
RM 328 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
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RM 328 - 31.8.2015

3.6 Nová investiční položka - autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici

Identifikace:
V RM 325 bylo schváleno usnesení: "RM bere na vědomí předložený návrh nových investičních položek do rozpočtu
2015 a ukládá OMM připravit tento návrh ke schválení takto navržených nových položek rozpočtu 2015 vč.
rozpočtových opatření do ZM dne 10.09.2015". Jedním z návrhu byl autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na
Strážnici. RM 324 uložila OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávky v Krčíně - Na Strážnici
na soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín a dále zahájit kroky k zajištění územního souhlasu této
autobusové zastávky. RM uložila OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále uložila OMM
ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že
bude mít OMM zajištěnou takovou připravenost, že by bylo možné zrealizovat nákup a umístění autobusového
přístřešku ještě v letošním roce a byly by v rozpočtu ORM volné finanční zdroje, tak bude tato nová investice
předložena ke schválení do rozpočtu 2015 na ZM, které se bude konat dne 10.09.2015. Odhad nákladů na tuto
investici je 220 tis. Kč. (Uvažuje se o přístřešku v délce 3 m). Vzhledem k tomu, že se podařilo získat dotaci na akci
"Cyklostezka v ul. Náchodská", tak jsou v rozpočtu 2015 k dispozici finanční zdroje, ze kterých lze zafinancovat
pořízení autobusového přístřešku na zastávku Krčín - Na Strážnici a proto je tato nová investiční položka předložena
již nyní ke schválení a k realizaci v roce 2015. Přípravné kroky pro realizaci OMM již zajišťuje.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 a rozpočtové opatření
Odůvodnění:
ORM doporučuje zrealizovat tuto akci v roce 2015.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 328- 13896/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20198).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na
Strážnici", rozpočtové opatření - převod částky 220 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto novou
položku.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.7 Nová investiční položka - chodník u pizzerie Malecí

Identifikace:
V RM 325 bylo schváleno usnesení: "RM bere na vědomí předložený návrh nových investičních položek do rozpočtu
2015 a ukládá OMM připravit tento návrh ke schválení takto navržených nových položek rozpočtu 2015 vč.
rozpočtových opatření do ZM dne 10.09.2015". Jedním z návrhů byla realizace chodníku u pizzerie na Malecí.
Realizace tohoto chodníku byla projednávána již na RM 323 na základě dotazu z webu - p. P. S majitelkou pizzerie
bylo telefonicky jednáno, s tím, že tu část chodníku, která je na jejich pozemku by uhradili oni a chodník by byl
proveden ve spolupráci s městem, aby to bylo jednotné. Až by město rozhodlo o realizaci, tak se majitelka pizzerie
sejde se zástupci města a dojednají se podrobnosti. Paní K. má zájem o spolupráci s městem a bude ráda, když bude
chodník v pořádku, jak ta část na jejich pozemku, ke které se hlásí, tak ta část městská. Město by realizovalo cca 112
m2 chodníku a K. cca 95 m2. Odhad investice města je cca 130 - 160 tis. Kč. Provedení stejné jako před ordinacemi
MUDr. Herziga a MUDr. Zavřela. Vzhledem k množství investičních akcí, které jsou na ORM schváleny k realizaci v
roce 2015, tak ORM doporučuje realizaci této akce až v roce 2016.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 a rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
ORM doporučuje tuto investici zrealizovat až v roce 2016.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi se radní rozhodli navrhnout ZM, aby akci schválilo a uložilo její realizaci ještě v roce 2015.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 328- 13897/15,

(uložen úkol číslo 20199).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "chodník u pizzerie Malecí", rozpočtové opatření převod částky 150 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto novou položku.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Nová investiční položka - PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků

Identifikace:
RM 319 uložila OMM a OF hledat možné finanční úspory v rozpočtu 2015 na zpracování PD k územnímu a
stavebnímu řízení na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně, v případě nalezení
volných finančních zdrojů předložit RM a následně ZM ke schválení zařazení nové položky "PD na odstavné plochy v
ul. Bratří Čapků v Novém Městě nad Metují - Krčíně" do rozpočtu 2015 vč. příslušného rozpočtového opatření.
Vzhledem k tomu, že se podařilo získat dotaci na akci "Cyklostezka v ul. Náchodská", tak jsou v rozpočtu 2015 k
dispozici finanční zdroje, ze kterých lze zafinancovat pořízení této PD. Vzhledem k množství investičních akcí, které
jsou na ORM schváleny k realizaci v roce 2015, tak ORM doporučuje realizaci této akce až v roce 2016.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 a rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
ORM doporučuje tuto investici zrealizovat až v roce 2016.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi se radní rozhodli navrhnout ZM, aby akci schválilo a uložilo její realizaci ještě v roce 2015.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 328- 13898/15,

(uložen úkol číslo 20200).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků v Novém
Městě nad Metují - Krčíně", rozpočtové opatření - převod částky 70 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219)
na tuto novou položku.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 33 z 56

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.9 Rozšíření investiční položky - cyklostezka K Sirkárně - Nahořany

Identifikace:
S ohledem na připravované výzvy v programu spolupráce ČR - PL, kdy by bylo možné požádat z prioritní osy 2 rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti na výstavbu infrastrukturního opatření pro
zpřístupnění příhraničního regionu byla z iniciativy Nového Města nad Metují svolána schůzka budoucích
potenciálních partnerů. Schůzka se uskutečnila v Náchodě za účasti města Náchod, Nového Města nad Metují,
Olešnice v Orlických horách, Nového Hrádku na české straně, za polskou stranu se zúčastnila Kudowa-Zdrój,
Duszniki-Zdrój a Lewin Klodzky. Hlavní myšlenkou připravovaného projektu by bylo vybudování cyklostezek či
cyklotras mezi českou a polskou stranou a jejich vzájemné propojení. Každé z měst na této schůzce představilo své
záměry. Město představilo trasu, která by v ul. K Sirkárně navázala na již vybudovanou cyklotrasu v ul. Klosova a ul.
Českých legií. Z ul. K Sirkárně by se pokračovalo na Popluží, z Popluží do ul. Elektrárenská s novým přemostěním
řeky Metuje. Dále by šlo realizaci cyklotrasy v ul. Elektrárenská až do ul. Nábřežní a dále až do Nahořan. Dalším
úsekem by bylo vybudování cyklotrasy ve směru od Sokolovny do Pekla. Vzhledem k tomu, že se výzvy očekávají buď
ve IV. čtvrtletí tohoto roku nebo začátkem roku 2016, tak je třeba zahájit projekční práce na zmíněných úsecích. V
letošním rozpočtu byla schválena pouze částka 100.000 Kč na akci Cyklostezka v ul. K Sirkárně - PD. Je tedy nutné
tuto položku rozšířit o další výše jmenované ulice a navýšit částku na pořízení této PD. Před schválením rozšíření této
rozpočtové položky a před schválením rozpočtové úpravy - navýšení rozpočtové částky na této položce v ZM bylo
zahájeno výběrové řízení na zpracovatele PD na cyklostezku v ul. K Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v
ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolna - Peklo. Výsledky a zadání této veřejné zakázky budou schváleny v
RM 329 dne 14.09.2015. V ZM je však nutné schválit přejmenování položky "Cyklostezka ul. K Sirkárně - PD" na
"Cyklostezka v ul. K Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany,
Sokolna - Peklo - PD" na navýšit tuto položku na 250 tis. Kč přesunem 150 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul.
Náchodská (§ 2219).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit přejmenování a rozšíření investiční položky v rozpočtu 2015 a rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
ORM doporučuje zrealizovat tuto akci v roce 2015.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 328- 13899/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20201).

RM doporučuje ZM schválit přejmenování rozpočtové položky "Cyklostezka ul. K Sirkárně - PD" na "Cyklostezka v ul. K
Sirkárně, Popluží - ul. Elektrárenská, cyklotrasa v ul. Elektrárenská - Nábřežní - Nahořany, Sokolovna - Peklo - PD " a
doporučit schválit navýšení této položky na 250 tis. Kč rozpočtovým opatřením - přesunem 150 tis. Kč z org. 1442 Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto přejmenovanou položku.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.10 Stav investičních položek rozpočtu ORM v roce 2015 a návrh nových investičních položek rozpočtu
2015
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/10 - Flash Příloha: RM 328 - 3/10 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM na vědomí stav realizací jednotlivých položek investiční části rozpočtu, jejich finanční čerpání a u
již hotových investičních akcí jejich finanční zůstatky k případnému dalšímu využití. Dále je přiložen návrh na zařazení
nových investičních položek do rozpočtu 2015, tento návrh je zpracován na základě usnesení RM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a postoupit do ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V 16:05 hodin požádal MST o předřazení tohoto bodu před bod 3/6 a následující body, které se týkají nových investic.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 328- 13900/15
RM bere na vědomí předložený stav finančního čerpání jednotlivých položek rozpočtu ORM v roce 2015 a návrh nových
investičních položek rozpočtu 2015, vše ve znění přílohy č. RM 328 - 3/10. RM ukládá předložit tuto tabulku na vědomí ZM
tak, aby byla projednána ještě před schvalováním nově navržených investic určených k realizaci ještě v rámci rozpočtu na rok
2015.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Aktuální stav dotačních možností
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/11 - Flash Příloha: RM 328 - 3/11 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Připomínky Ing. Maura byly projednány v diskusi s tím, že předložené informace budou průběžně aktualizovány a RM
bude o nich informována. Zároveň bylo vysvětleno, že v některých položkách a budoucích dotačních programech ale
město nebude mít prioritní projekty žádné.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 328- 13901/15
RM bere na vědomí předložené informace z oblasti evropských dotací ve znění přílohy č. RM 328 - 3/11.
RM 328 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.12 Odstranění příčin zatékání do objektů na Husově náměstí - informace o vývoji
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/12 - Flash Příloha: RM 328 - 3/12 - Flash
Identifikace:
V současném době po mimořádném období sucha došlo k přívalovým dešťům, při kterých opět voda prosákla do
nezaizolovaných sklepních prostor a musela být majiteli odčerpána, a to v č. p. 1232 a 1236. V č. p. 1237 se objevila
mokrá místa až kaluže. Po provedeném opatření č. 2 se jeden zdroj přítoku eliminoval. Připravuje se opatření č. 3. V
příloze viz foto ze sklepů po dešti.
K rozhodnutí:
Informace - vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly aktuální informace OMM o posledním průsaku vody po extrémních srážkách a dále informace o chystaných
navrtávkách, které by opět mohly vést k dalšímu zlepšení stavu.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 328- 13902/15
RM bere na vědomí aktuální informace OMM o vývoji zatékání v jihozápadní části Husova náměstí.
RM 328 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.13 Žádost o souhlas se záborem na Husově náměstí
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/13 - Flash Příloha: RM 328 - 3/13 - Flash
Identifikace:
Na OMM byla dne 14.08.2015 podána žádost o souhlas vlastníka se záborem veřejného prostranství na Husově
náměstí. Zábor je požadován pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace objektu č. p. 1240 - Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí č. p. 1240, st. p. č. 48/1. Zábor je požadován na pojízdném chodníku před č. p. 1240 v
rozměru 13 x 5 m, v termínu 02.09. - 31.09.2015. Zábor bude sloužit pro umístění stavební buňky, kontejneru na
vyvážení sutě, pro lešení k opravě fasády, ke skladování materiálu a pro umístění sila na omítkové směsi. Termín
zřízení záboru je požadován 02.09.2015 - 31.09.2015. Vzhledem k tomu, že se má v září na Husově náměstí
uskutečnit několik kulturních akcí, tak bylo OŠKS požádáno o vyjádření, které je uvedeno v "Odůvodnění".
K rozhodnutí:
Souhlasit se záborem v upraveném termínu z důvodu konání kulturních akcí na Husově náměstí s vyjmenovanými
podmínkami nebo souhlasit se záborem v požadovaném termínu s vyjmenovanými podmínkami - viz "Odůvodnění".
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: V sobotu 12.09.2015 se na Husově náměstí uskuteční tradiční akce Dny evropského dědictví.
Vzhledem k významu akce a k předpokládané velké návštěvnosti doporučujeme povolit zábor prostranství až od
pondělí 14.09.2015.
Vyjádření ORM: Souhlasíme se záborem pro zařízení staveniště. Termín záboru doporučujeme posunout na základě
doporučení OŠKS. Město požaduje zdokumentovat stav pochůzného chodníku před realizací záboru a po realizaci
akce předat protokolárně městu. Město požaduje, aby na tento pochůzný chodník, který je dlážděn z odseků,
nevjížděla technika těžší víc jak 10 t a aby nedocházelo k pohybu předních kol do stran a na místě, čímž by hrozilo
poškození odseků a jejich uvolňování. Dále město požaduje omezit vjezd nákladních automobilů na Husovo náměstí
(po komunikacích z žulových kostek) v max. počtu 10 aut za den s max. tonáží do 20 t.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann vyjádřil obavu, aby realizace stavby a související zábor negativně nezasáhl do povolené akce
Svatováclavské odpoledne, která se má na konci září uskutečnit na Husově náměstí a poměrně v těsné blízkosti
požadovaného záboru. Po diskusi bylo rozhodnuto, že bude dána podmínka, aby se stavební činnost ve svátek, tj.
dne 28. září 2015, nekonala.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 328- 13903/15,

(uložen úkol číslo 20202).

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro zařízení staveniště stavby "Penzion - adaptace objektu č. p.1240 - Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí č. p. 1240, st. p. č. 48/1, s tím, že termín záboru bude posunut na termín ode dne
14.09.2015 - 12.10.2015 a za podmínek, že žadatel požaduje zdokumentování současného stavu pochůzného chodníku před
realizací záboru. Po realizaci akce ho žadatel předá protokolárně městu v původním stavu. Dále město požaduje, aby na
tento pochůzný chodník, který je dlážděn z odseků, nevjížděla technika těžší víc jak 10 t, aby nedocházelo k pohybu předních
kol do stran a na místě, čímž by hrozilo poškození odseků a jejich uvolňování. Dále město požaduje omezit vjezd nákladních
automobilů na Husovo náměstí (po komunikacích z žulových kostek) v max. počtu 10 aut/den, s max. celkovou hmotností do
20 t. Souhlas RM je dále podmíněn tím, že práce nebudou probíhat ve státní svátek.

STIS

RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.10.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.14 Žádost o povolení umístit krátkodobou reklamu k výstavě Stavíme Bydlíme - Teplo Orlicko
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/14 - Flash Příloha: RM 328 - 3/14 - Flash
Identifikace:
Firma Omnis Olomouc a.s. si podala žádost o povolení krátkodobé reklamy k výstavě Stavíme Bydlíme - Teplo
Orlicko, která se má konat v Rychnově nad Kněžnou. Vzhledem k zápornému stanovisku OMM, je tato žádost
předložena RM. Podrobnosti k vzhledu a umístění jsou v příloze č. RM 328 - 3/14.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním krátkodobé reklamy k výstavě konané v Rychnově nad Kněžnou.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR: Na toto reklamní zařízení (přesahující 0,6 m2) je nutné vydat územní souhlas, ke kterému vedle
žádosti musí žadatel mimo souhlasu vlastníka pozemku doložit i stanovisko města a dopravního inspektorátu
(vzhledem k sil I/14).
Vyjádření OF: Podle OZV č. 2/2014 činí poplatek za užívání veřejného prostranství (pozemky města, kraje a státu) za
umístění reklamního zařízení o velikosti nad 1 m2 = 10 Kč/m2/den. V minulosti byly povoleny reklamy pouze na
sloupech VO na akce typu cirkus nebo turnaj rytířů.
Vyjádření ARCH a ORM: Nesouhlasíme s umístěním 7 propagačních stojanů na akci pořádanou v Rychnově nad
Kněžnou. Důvodem nesouhlasu je, že se jedná o reklamu nemající žádný vztah k Novému Městu nad Metují. Není
možné zahlcovat si město zbytečnou propagací, která poškozuje místní, doposud kvalitní veřejný prostor.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že dostatečný prostor k propagaci takovéto akce, poskytují plakátovací plochy.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 328- 13904/15
RM nesouhlasí s umístěním 5-7 ks reklamních poutačů (paravanů) na území Nového Města nad Metují k výstavě STAVÍME
BYDLÍME - TEPLO Orlicko, která se bude konat v Rychnově nad Kněžnou. K reklamě RM doporučuje využít plakátovací
ploch po městě, a to prostřednictvím výlepové služby, kterou zajišťuje Městský klub.
RM 328 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Zpoplatnění parkování na Husově náměstí a v části ul. Komenského
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/15 - Flash Příloha: RM 328 - 3/15 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. RM 322-13615/15 ze dne 25.05.2015 s názvem "Náměstí z pohledu ukončení udržitelnosti dotovaného
projektu v roce 2016 - systém parkování, systém předzahrádek", RM uložila OMM připravit a předložit RM základní
návrh nového manuálu pro parkování na Husově náměstí. OMM má zpracovaný návrh (pracovní verzi) na zpoplatnění
Husova náměstí a části ul. Komenského (2 veřejná parkoviště - před bankami a před městskou knihovnou) ve formě
Nařízení města vč. obsáhlých dalších materiálů. Jeden z prvních materiálu k seznámení je přehled zavedených
parkovacích systému v jiných obcích viz příloha. Z důvodu obsáhlosti a složitosti bodu bylo po projednání s vedením
města doporučeno projednání této záležitosti přesunout na nejbližší koncepční RM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o různých variantách systému parkování v jiných obcích.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
MST - radní obdrželi komplexní informace, jak je to v jiných městech, ale shodli se, že podrobněji se tím bude zabývat
koncepční RM č. 329. Radní vzali proto dané informace na vědomí.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 328- 13905/15,

(uložen úkol číslo 20203).

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 328 - 3/15 předložený Parkovací systém v jiných obcích. RM ukládá OMM
připravit podklady k zpoplatnění parkování na Husově náměstí a v části ul. Komenského na nejbližší zasedání koncepční RM.

STIS

RM 328 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.16 Cykloregion Vlastimila Moravce - projektový záměr
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/16 - Flash Příloha: RM 328 - 3/16 - Flash
Identifikace:
Od dubna letošního roku probíhá jednání mezi zástupci obcí Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška,
Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice o možnosti vybudování cyklotrasy mezi obcemi Nové Město nad Metují a Ještětice. V
případě vybudování této cyklotrasy dojde k cyklistickému propojení dvou větších měst Náchoda a Rychnova a
současně k jejímu napojení na dvě páteřní cyklotrasy vedoucí Královéhradeckým krajem:
- Jičín - Hradec Králové,
- Žamberk a Polsko-Náchod-Jaroměř.
Cyklotrasa by měla za obcí Ještětice navazovat na stávající cyklotrasu z Rychnova nad Kněžnou a pokračovat podél
silnice I/14 až do Podbřezí. Zde by se měla odklonit od silnice I/14 a vést podél zámečku Skalka, přes samotu
Studánka do Chábor po stávající místní komunikaci. U objektu bývalé hospody v Cháborách bude přetínat silnici I/14
a pokračovat do Mělčan po stávající lesní komunikaci.
U KBA Grafitec se napojí na Opočenskou ulici, bude pokračovat přes náměstí F. L. Věka až ke křižovatce u čerpací
stanice. Zde se napojí na stávající cyklotrasu do valského údolí. Z obce Val bude pokračovat po stávající málo
frekventované silnici směrem do Chlístova a obce Spy. Z obce Spy bude vybudována nová cyklostezka podél
Janovského potoka končící u tunelu pod železnicí v Novém Městě nad Metují - Krčíně.
V přílohách jsou:
- mapové podklady s vyznačeným celkovým průběhem cyklotrasy nebo cyklostezky na území Nového Města nad
Metují.
Místostarosta města Dobruška pan Ing. Petr Poláček osobně jednal se vdovou po zdejším známém cyklistickém
rodákovi p. Vlastimilu Moravcovi a získal její souhlas s pojmenováním regionu jeho jménem.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce spojující cyklotrasou města a obce Nové
Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice-Ještětice a uzavření dohody o spolupráci.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 328- 13906/15,

(uložen úkol číslo 20204).

RM doporučuje ZM schválit ve znění příloh č. RM 328 - 3/16 projektový záměr Cykloregion Vlastimila Moravce spojující
cyklotrasou města a obce Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, Solnice-Ještětice a uzavření
dohody o spolupráci při jeho budování mezi všemi vyjmenovanými městy a obcemi.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Stránka 39 z 56

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.17 Zadání úpravy projektové dokumentace chodník ve Vrchovinách I/14
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/17 - Flash Příloha: RM 328 - 3/17 - Flash
Identifikace:
Město má záměr žádat o dotaci na výstavbu chodníku podél I/14 ve Vrchovinách ze SFDI. Byla provedena konzultace
projektu, vypracovaného Ing. Seinerem z roku 2011 se závěrem, že PD je třeba přepracovat dle současných norem a
připomínek fondu. Protože je nejvhodnější, aby úpravu projektu provedl stejný projektant, byl vyzván k podání nabídky
na úpravu projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Nabídka ze dne 07.08.2015 je 55.000 Kč + DPH, tj. 66.550 Kč. V rozpočtu je na položku "Chodník ve Vrchovinách
podél I/14 - úpravy PD" schváleno 40 tis. Kč. Na RM 327 bylo rozhodnuto o výjezdu do lokality.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření a výjimku z pravidel zadávání zakázek - přímé zadání vybranému projektantovi.
Odůvodnění:
V rozpočtu je schválená částka 40.000 Kč. Odhad nákladů na realizaci dle rozpočtu CÚ 2011 je 1 808 tis. Kč, odhad
výše dotace je max. 868 tis. Kč.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
ST po návratu z výjezdu shrnul skutečnosti, se kterými se na místě radní seznámili i za účasti předsedy OV Vrchoviny.
Radní se shodli, že podstatně bezpečnějším řešením průchodu pro pěší v dané lokalitě je stávající zadní průchod od
p. J. ke Š. Proto se rozhodli nepodpořit návrh na provedení aktualizace PD na chodník podél I/14. Dále se shodli, že
podstatně větší prioritou zajištění bezpečného pohybu pěších po Vrchovinách je dokončení propojovacího chodníku
od nového viaduktu po křižovatku (sklad hasičů).
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 328- 13907/15,

(uložen úkol číslo 20205).

RM nesouhlasí s přípravou aktualizace projektové dokumentace "Chodník ve Vrchovinách podél I/14. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 akci "Chodník u viaduktu, Vrchoviny". RM ukládá OMM prověřit, zda PD, která je pro
tuto akci zpracována, zajišťuje protažení chodníku až po křižovatku pod viaduktem.
RM 328 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská

Identifikace:
V letošním roce proběhla rekonstrukce komunikace v ul. Náchodská, kde je investor KHK a stále ještě v této ulici
probíhá výstavba cyklostezky, u které je investor město. Ani jeden z těchto projektů nezahrnoval renovaci lávky v ul.
Náchodská, která je vedena přes železniční koleje. Vzhledem k tomu, že stav dřevěných konstrukcí je ve špatném
stavu a je třeba posoudit i konstrukci nosnou, navrhuje ORM společně s TS objednat posouzení a návrh řešení a
dokumentace odborníkem na mosty. Investici by bylo vhodné zrealizovat v příštím roce, aby tato lávka propojila novou
cyklostezku.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 a rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Projekt na cyklostezku byl zpracováván již před 7 lety, v té době byly dřevěné prvky na lávce v pořádku.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zajímali o to, proč nebyla lávka řešena s ostatními souvisejícími investicemi zde.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 328- 13908/15,

(uložen úkol číslo 20206).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2015 "PD - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul.
Náchodská", rozpočtové opatření - převod částky 60 tis. Kč z org. 1442 - Cyklostezka v ul. Náchodská (§ 2219) na tuto novou
položku.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.19 Lávka v ul. Pod Výrovem - plnění úkolu č. usn. RM 323-13665/15
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/19 - Flash Příloha: RM 328 - 3/19 - Flash
Identifikace:
Mostní technik a projektant provedl roční periodickou prohlídku mostní konstrukce s konstatováním, že stav lávky je
vyhovující a trhliny ve dřevěných profilech jsou přirozenou vlastností řeziva. Doporučuje provedení udržovacího
ochranného nátěru přípravkem, který byl použit k impregnaci před montáží. Protože lávka je v záruce, provede
udržovací nátěr zhotovitel.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 328- 13909/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20207).

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 328 - 3/19 protokol o periodické prohlídce lávky v ul. Pod Výrovem a ukládá OMM
zajistit provedení udržovacího ochranného nátěru lávky.
RM 328 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Smlouva o dílo - technická a konzultační činnost při pořizování ÚP
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/20 - Flash Příloha: RM 328 - 3/20 - Flash
Identifikace:
Smlouva o dílo, na jejímž základě Ing. arch. Aleš Palacký pro město provede vyhodnocení části námitek a připomínek
k ÚP Nové Město nad Metují, které byly při procesu projednávání nového ÚP vzneseny
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Z důvodu velkého počtu podaných námitek a připomínek k návrhu územního plánu byl po dohodě s vedením města
ze strany OVRR poptán zhotovitel, který navrhuje, že pro město zajistí vyhodnocení 60 % těchto připomínek a
námitek k návrhu ÚP (tj. pomůže zpracovat příslušnou část opatření obecné povahy), cena za toto plnění je sjednána
ve výši 78.408 Kč vč. DPH. Byli poptáni 2 zhotovitelé, kdy vybraný zhotovitel nabídl nižší cenu. Částka se bude hradit
z § 3635 (územní plánování).
Vysvětlení:

K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 328- 13910/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20208).

RM schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Alešem Palackým, na jejímž základě bude provedeno vyhodnocení části námitek a
připomínek k pořizovanému ÚP Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 328 - 3/20.
RM 328 Schvaluje.
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3.21 Žádost o prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/21 - Flash Příloha: RM 328 - 3/21 - Flash
Identifikace:
Občané Nového Města nad Metují - p. P. J. a p. P. V. žádají RM o prodloužení pouličního osvětlení v ul. Školní.
Důvodem je parkování v neosvětlené části, kde dochází ke krádežím v zaparkovaných automobilech. Podrobnosti viz
příloha č. RM 328 - 3/21.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s prodloužením veřejného osvětlení v ul. Školní.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Stanovisko TS k žádosti p. Veselého rozšíření VO ul. Školní. Postavení jednoho, nebo více nových
světelných bodů je investiční akcí se všemi náležitostmi, které k tomu patří. Tzn. projekt, stavební řízení, vytyčení
všech sítí, výkopové práce, materiál, montáže, revize. Náklady na jeden světelný bod vč. výkopových prací se
pohybují cca v ceně 40.000 Kč. V tomto konkrétním případě by se jednalo asi pouze o 1 stožár, protože dále už
nejsou pozemky města a další stožár by se musel postavit na cizím pozemku.
Stanovisko OMM: Souhlasíme s vyjádřením TS, taktéž souhlasíme s realizací této investiční akce. RM doporučuji
uložit OMM zařadit tuto investiční akci do návrhu rozpočtu 2016.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 328- 13911/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20209).

RM bere na vědomí žádost p. P. J. a p. P. V. a souhlasí s prodloužením veřejného osvětlení v ul. Školní. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 PD a realizaci potřebného prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní.
RM 328 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 VZ - „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/22 - Flash Příloha: RM 328 - 3/22 - Flash
Identifikace:
Dne 25.08.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 26.08.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava střechy LDT Pavlátova louka““. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit zadávací řízení + uložit OMM zařadit potřebnou částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto
veřejnou zakázku v 1. čtvrtletí 2016.
Odůvodnění:
Byla podána pouze jedna nabídka. Tato akce byla zařazena v rozpočtu OSN. Vzhledem k tomu, že byla doručena
pouze jedna nabídka a cena je poměrně vysoká, tak i OMM - OSN navrhuje soutěž zrušit a vysoutěžit za příznivější
situace, tzn. dle návrhu usnesení zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 (nebo do rozpočtu na rok 2016)
částku potřebnou na realizaci této zakázky a vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 328- 13912/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20210).

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“ z důvodu, že byla podána pouze 1
nabídka. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtového provizoria na rok 2016 (nebo do rozpočtu na rok 2016) částku potřebnou
na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku na začátku roku 2016.
RM 328 Ukládá.
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3.23 Žádost SVJ Malecí 530 a 531 - zateplení bočních štítů
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/23 - Flash Příloha: RM 328 - 3/23 - Flash
Identifikace:
Žádost o prořez větví u některých městských stromů v souvislosti s chystaným zateplením bočních štítů č. p. 530 a
531, ul. Malecí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s nejnutnějším ořezáním dřevin za účasti TS.
Vyjádření TS: Navrhuji provést ořezání větví firmou při stavbě lešení za asistence našeho pracovníka p. Falty.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 328- 13913/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20211).

RM projednala žádost SVJ Malecí 530 a 531 a souhlasí s tím, že nezbytný prořez větví bude proveden firmou při stavbě
lešení s podmínkou, že k tomu bude přizván pracovník TS p. Falta.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října - vratka dotace
Zdroj. dokum.: RM 328 - 3/24 - Flash Příloha: RM 328 - 3/24 - Flash
Identifikace:
Při kontrole vyúčtování stavby chodníků v ul. Rašínova a 28. října bylo zjištěno, že při stavbě bylo vyúčtováno více m2
chodníků, než bylo ve skutečnosti provedeno. Nedopatření vzniklo na základě chybně zpracovaného rozpočtu od
zpracovatele projektové dokumentace. Projektová dokumentace a výkaz výměr byly upravovány na základě omezení
rozsahu stavby, které bylo požadováno městem. Během úprav rozpočtu došlo k chybnému odečtení výměr chodníků,
o které se projekt upravoval. S dodavatelem stavby je vrácení příslušné částky projednáno. S poskytovatelem dotace
probíhají jednání a korespondence. Je navrhováno RO, ze kterého bude pokryta vratka části dotace. Výše vratky je
zatím navrhována v částce celkového předpokládaného příjmu od dodavatele. Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu o
stejnou částku je v kompetenci ZM. Skutečná výše vratky dotace se bude odvíjet od místního šetření a prošetření ze
strany poskytovatele dotace přímo na místě.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit rozpočtové opatření - vratku dotace na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28.
října. Výdaj bude pokryt částkou vrácenou dodavatelem. Rozpočet se navýší v příjmech a výdajích o stejnou částku.
Jedná se cca 284.000 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Výdaj bude pokryt částkou vrácenou dodavatelem. Rozpočet se navýší v příjmech a výdajích o stejnou částku.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 328- 13914/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20212).

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - vratka dotace na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října“
(§ 6409) ve výši 284 tis. Kč. Navýšení výdajů bude pokryto příjmem částky vrácené dodavatelem stavby (§ 2219).
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 43 z 56

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

3.25 Připomínky Ing. Prouzy - rekonstrukce ul. Náchodská

Identifikace:
Ing. Prouza vznesl připomínky ke zkolaudované stavbě - komunikace v ul. Náchodská.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza ve svém vystoupení informoval o problémech, které nastaly na nově provedené a zkolaudované
komunikaci v ul. Náchodská. Vyjádřil přesvědčení, že v projektu byly zálivy pro autobusy. Ve skutečnosti tam ale
žádné zálivy nejsou, vše je namalováno přímo na komunikaci, takže když zastaví autobus na zastávce, tak se zastaví
i doprava v daném pruhu komunikace. Upozorňují na to řidiči autobusů z firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Rovněž jsou problémy v prostoru tzv. "Slzy" a další opakovaná jeho kritika se týkala umístění autobusové zastávky,
která je daleko do křižovatky u Papežů. Další debata se týkala zúžení komunikace oproti té předchozí a prostor pro
parkování vozidel.
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 328- 13915/15,

(uložen úkol číslo 20213).

RM ukládá OMM prověřit, zda v PD na rekonstrukci komunikace v ul. Náchodská byly řešeny zálivy u zastávek autobusů, a
pokud ano, tak proč nedošlo k jejich realizaci.
RM 328 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 0. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 328 - 31.8.2015

Správa nemovitostí

17:10

OMM

4.1 Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor - č. p. 427, kasárna (přesun z RM 327 - 4/3)
(Int.: OSN/348)
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky volných prostor ve 2. NP, o celkové výměře cca 46 m2 v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely za standardních podmínek (doba neurčitá,
tříměsíční výpovědní lhůta). Podmínkou výpůjčky je vyklizení prostor a odhlučnění od okolí, které provede žadatel na
vlastní náklady. Po projednání na RM 327 bylo rozhodnuto o výjezdu na místo.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Jedná se o zveřejnění záměru výpůjčky, které navazuje na předchozí bod č. RM 327 - 4/2.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13916/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20214).

RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky volných prostor ve 2. NP, o celkové výměře cca 46 m2 v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády, st. p. č. 2197 za účelem zřízení zkušebny kapely za standardních podmínek (doba neurčitá,
tříměsíční výpovědní lhůta) a s podmínkou vyklizení prostor včetně odhlučnění od okolí, které provede žadatel na vlastní
náklady.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dopis pí H. K. a sdělení města k dopisu
Zdroj. dokum.: RM 328 - 4/2 - Flash Příloha: RM 328 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Dopis pí H. K. týkající se záležitostí souvisejících s bydlením v městském bytě. Dopis byl adresován RM. Na dopis
bylo odpovězeno - viz sdělení k dopisu v příloze č. RM 328 - 4/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí dopis a sdělení k dopisu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 328- 13917/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20215).

RM bere na vědomí dopis paní H. K. ze dne 28.07.2015 a sdělení města k tomuto dopisu, vše ve znění přílohy č. RM 328 4/2.
RM 328 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 328 - 31.8.2015

Školství, kultura a sport

17:15

OSKS

5.1 Informace o získání dotací z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Identifikace:
"ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí" získaly dotaci v rámci výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní oblast Zvyšování kvality ve vzdělávání. "Základní škola Komenského" získala dotaci
ve výši 530 936 Kč na realizaci projektu s názvem "Učíme se vzájemně II". V rámci tohoto projektu vycestuje do
Anglie 20 žáků se 4 učiteli, ubytování mají zajištěno v rodinách a zúčastní se výuky v anglických školách. Kromě toho
4 učitelé cizích jazyků absolvují studijní pobyt v zahraničí. "Základní škola Malecí" získala dotaci ve výši 732 885 Kč
na realizaci projektu s názvem "Angličtina prakticky aneb teď to bude opravdu". V rámci tohoto projektu vycestuje do
Anglie 35 žáků se 3 učiteli, ubytování mají zajištěno v rodinách a zúčastní se výuky v anglických školách. Kromě toho
5 učitelů cizích jazyků absolvuje studijní pobyt v zahraničí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o získání dotací v rámci výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13918/15
RM bere na vědomí informace o získání dotací pro "ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí" v rámci výzvy č. 56 z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. RM děkuje vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod a vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, za aktivitu při získání dotace z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
RM 328 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o navýšení příspěvku na provoz
Zdroj. dokum.: RM 328 - 5/2 - Flash Příloha: RM 328 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o navýšení příspěvku na provoz ve výši 29 tis. Kč. Dne 22.05.2015 se konala akce
školy u příležitosti 20. výročí založení pěveckého sboru Terénní berušky. Celkové náklady na akci činily cca 55 tis. Kč,
škola získala dotaci od KÚ Královéhradeckého kraje ve výši 18 tis. Kč a sponzorské dary ve výši 8 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit/neschválit navýšení příspěvku na provoz "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření OF a OŠKS: Doporučujeme v současné době rozpočet nenavyšovat a vyzvat vedení školy, aby
požadovanou částku uspořili ve schváleném rozpočtu (4,5 mil. Kč), případně využili rezervní fond, ve kterém k
30.06.2015 měli 143 tis. Kč. V případě, že se tuto částku uspořit nepodaří je možné se k žádosti vrátit na konci roku.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 328- 13919/15
RM nesouhlasí s navýšením příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Krčín a vyzývá vedení školy, aby
požadovaná částka byla uspořena v rámci schváleném rozpočtu (4,5 mil. Kč), případně aby byl využit rezervní fond.
RM 328 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

5.3 Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Komenského" (Interaktivní prvky na
školní pozemek)
Zdroj. dokum.: RM 328 - 5/3 - Flash Příloha: RM 328 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30
tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Interaktivní prvky na školní pozemek" v
rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje "Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta" mezi těmito
smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod,
město Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 328- 13920/15,

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

(uložen úkol číslo 20216).

RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu s názvem "Interaktivní prvky na školní pozemek" v rámci dotačního programu Královéhradeckého
kraje "Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta" mezi těmito smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola
Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, město Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením smlouvy - "ZŠ Komenského" (Nový domov pro
školní potvory)
Zdroj. dokum.: RM 328 - 5/4 - Flash Příloha: RM 328 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 12
tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem "Nový domov pro školní potvory" v rámci
dotačního programu Královéhradeckého kraje "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" mezi těmito smluvními
stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, město Nové
Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 328- 13921/15,

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

(uložen úkol číslo 20217).

RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 12 tis. Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu s názvem "Nový domov pro školní potvory" v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje
"Zájmová práce se žáky mimo vyučování" mezi těmito smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Základní škola Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, město Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 328 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

5.5 Žádost o schválení využití studny na Husově náměstí jako adventního věnce
Zdroj. dokum.: RM 328 - 5/5 - Flash Příloha: RM 328 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Městského klubu v Novém Městě nad Metují (MK) žádá RM o schválení využití studny na Husově náměstí
jako adventního věnce, na němž by se rozsvěcovaly svíčky při adventním zpívání pod vánočním stromem. Věnec by
byl z chvojí, adventní svíce by mohly být nahrazeny kovanými lucernami, ve kterých by postupně hořely svíce po celé
adventní a vánoční období. Obdobný podnět KKULT již projednávala RM 289 dne 03.03.2014 s následujícím
usnesením: "RM se seznámila s podnětem KKULT na využití kašny na Husově náměstí jako adventního věnce. RM
nesouhlasí s tímto návrhem a považuje stávající stav jako důstojný a vyhovující". Ředitelka MK žádá o opětovné
posouzení tohoto návrhu, který si klade za cíl zatraktivnit a obohatit tradiční zpívání u vánočního stromu. Domnívá se,
že výzdobu studny lze provést decentně a se vkusem tak, aby odpovídala rázu historického náměstí.
K rozhodnutí:
Projednat žádost ředitelky MK o schválení využití studny na Husově náměstí jako adventního věnce.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Trvá vyjádření z roku 2014, nesouhlas s návrhem KKULT na umístění adventního věnce na objekt
studny. Toto řešení je nevhodné s ohledem na monofunkčnost a architektonický výraz tohoto objektu, navrhuje
adventní věnec případně umístit na samostatný stojan, který lze umístit na plochu Husova náměstí. ARCH je
připraven se na tomto řešení se svými návrhy spolupodílet.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 328- 13922/15,

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

(uložen úkol číslo 20218).

RM souhlasí s návrhem na využití studny na Husově náměstí jako adventního věnce. RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci s
ARCH dohled nad vhodnou realizací.
RM 328 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.11.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Vyhodnocování dobrovolníků města Nové Město nad Metují

Identifikace:
Na rozpočtovém semináři dne 04.02.2015 navrhl zastupitel Mgr. Josef Hylský vyhodnocovat kromě sportovců také
dobrovolníky pracující s mládeží. Na základě tohoto podnětu proběhlo několik schůzek OŠKS s Mgr. Hylským,
předsedou KSPORT, ST a MST. Z těchto jednání vzešel návrh začlenit vyhodnocování dobrovolníků do slavnostního
večera u příležitosti oslav 28. října.
K rozhodnutí:
Schválit návrh na začlenění vyhodnocování dobrovolníků do slavnostního večera u příležitosti oslav 28. října.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: V současné době jsou schváleny "Zásady na udělování a odnímání čestného občanství města Nové
Město nad Metují" - schválilo ZM 48 dne 24.04.2008. Zásady pro udělování čestného uznání a dalších ocenění nejsou.
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních bylo rozhodnuto, že budou připraveny Zásady pro vyhodnocování dobrovolníků a ti začnou být
vyhodnocováni až od roku 2016.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 328- 13923/15,

(uložen úkol číslo 20219).

RM doporučuje ZM schválit začlenění vyhodnocování dobrovolníků do slavnostního večera u příležitosti oslav 28. října od
roku 2016. RM ukládá OŠKS připravit návrh Zásad pro udělování čestného uznání a ocenění dobrovolníků města Nové
Město nad Metují v rámci oslav 28. října.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 328 - 31.8.2015

5.7 Informace o úspěchu MKN v soutěži "Knihovna roku 2015"
Zdroj. dokum.: RM 328 - 5/7 - Flash Příloha: RM 328 - 5/7 - Flash
Identifikace:
V celostátní soutěži "Knihovna roku 2015" se Městská knihovna Nové Město nad Metují umístila ve své kategorii z 15
nominovaných knihoven na velmi pěkném 4. místě (se shodným počtem bodů jako 3. umístěná knihovna, o umístění
na 3. a 4. místě rozhodl počet obyvatel).
K rozhodnutí:
Seznámit se s umístěním MKN v soutěži "Knihovna roku 2015".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 328- 13924/15
RM se seznámila s výsledky soutěže "Knihovna roku 2015". RM děkuje řediteli Městské knihovny Nové Město nad Metují a
všem jejím zaměstnancům za dosažené umístění v soutěži "Knihovna roku 2015".
RM 328 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.9.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 328 - 31.8.2015

Finance

17:30

OF

6.1 37. setkání Nových Měst v Evropě - smlouva o poskytnutí cestovních náhrad
Zdroj. dokum.: RM 328 - 6/1 - Flash Příloha: RM 328 - 6/1 - Flash
Identifikace:
RM usnesením č. RM 317 - 13410/15 schválila výjezd zástupců města Nové Město nad Metují ve složení: Ing. Michal
Beseda, MBA, Mgr. Václav Böhm (předseda PV), Petr Valášek (PV) a paní Petruše Kuřátková (MMUZ) na akci
Setkání Nových Měst v Evropě, která se koná ve dnech 11.09. - 13.09.2015 v Neustadt am Rübenberge. Dosud
nebyla řešena otázka cestovních náhrad pro účastníky, kteří nejsou členy ZM.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13925/15,

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

(uložen úkol číslo 20220).

RM schvaluje poskytnutí cestovních náhrad při návštěvě města Neustadt am Rübenberge, která se uskuteční ode dne
11.09. - 13.09.2015 v rámci akce Setkání Nových Měst v Evropě p. Mgr. Václav Böhmovi, p. Petru Valáškovi a pí Petruši
Kuřátkové. RM dále schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí cestovních náhrad se zástupci města, kteří nejsou členy ZM ve
znění přílohy č. RM 328 - 6/1 a pověřuje ST podpisem smluv.
RM 328 Schvaluje.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 30.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 328 - 6/2 - Flash Příloha: RM 328 - 6/2 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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6.3 Schvalování rozpočtu 2016 a rozklikávací rozpočet
Zdroj. dokum.: RM 328 - 6/3 - Flash Příloha: RM 328 - 6/3 - Flash
Identifikace:
OF předkládá RM informace o záměru schvalování rozpočtu roku 2016 v prosinci letošního roku a o možnostech
aplikace „rozklikávacího rozpočtu“ - viz příloha č. RM 328 - 6/3.
K rozhodnutí:
Informace o možnostech schvalování rozpočtu a aplikaci rozklikávacího rozpočtu.
Odůvodnění:
Bylo projednáno na jednání FV dne 26.08.2015. FV doporučuje přechod na schvalování rozpočtu 2016 v prosinci
letošního roku. U rozklikávacího rozpočtu se FV přiklání k levnější a jednodušší verzi (úroveň paragrafů rozpočtu) a
současnému zveřejňování podrobného účetního Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12.
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že navrhovaná změna bude vhodná. V navazující diskusi pak bylo jednáno o "odvážnějším" přístupu
při stanovování výše případného schodku rozpočtu, což by zároveň mělo pomoci ke schvalování většího rozsahu
investic než v uplynulých 2 letech. Vedoucí OF vysvětlil důvody, proč jsou nakonec schodky podstatně menší - na to
navázala polemika o pojmu schodkový rozpočet a hlavně pak debata o metodách, jak eliminovat výši odchylek ve
stanovení předpokládaných příjmů rozpočtu. Radní se také shodli, že zápis z jednání FV bude do ZM předložen ke
schválení v samostatném bodě. Co se pak týká tzv. "klikacího rozpočtu", tak jeho zavedení na web města radní
podporují.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 328- 13926/15
RM doporučuje ZM souhlasit se schvalováním rozpočtu na rok 2016 již na zasedání ZM v prosinci 2015.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Kupní smlouva - Škoda Felicia
Zdroj. dokum.: RM 328 - 6/4 - Flash Příloha: RM 328 - 6/4 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 326-13832/15 schválila prodej, případně likvidaci vozidla Škoda Felicia. OF předkládá ke
schválení kupní smlouvu na toto vozidlo.
K rozhodnutí:
Schválit kupní smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Radní se nepřiklonili k přímému prodeji jedinému zájemci a shodli se v tom, že dojde k zadání zpracování znaleckého
posudku a následný prodej obálkovou metodou, tj. dát informaci veřejnosti o možnost projevení zájmu o koupi, tj.
předložení nabídek.
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 328- 13927/15,

(uložen úkol číslo 20221).

RM ukládá OF zajistit podklad pro stanovení prodejní seny (znalecký posudek, posouzení odborné firmy…) a návazně
zveřejnit záměr prodeje vozidla Škoda Felicia, registrační značka NAI 58-23, nejvyšší nabídce s tím, že cena stanovená
znaleckým posudkem bude minimální cenou.
RM 328 Schvaluje.
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Různé

18:00

7.1 Výběrové řízení „Nákup - Server 2015“, kupní smlouva
Zdroj. dokum.: RM 328 - 7/1 - Flash Příloha: RM 328 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Proběhlo zadávací řízení na veřejnou zakázku "Nákup - Server 2015". Komise pro hodnocení nabídek předkládá RM
protokol o jednání komise pro hodnocení nabídek, ve kterém uvádí svá doporučení a dále zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zadání veřejné zakázky, schválit kupní smlouvu.
Odůvodnění:
V rámci plánované obnovy techniky bylo nutno zajistit nákup nového serveru - náhrada za řešení z roku 2008.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 328- 13928/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20222).

RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 328 - 7/1, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Nákup - Server 2015", takto:
Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy DLNK s.r.o., E. Beneše 470, 552 03 Česká Skalice, IČO: 26012162,
za celkovou nabídkovou cenu 542.080 Kč vč. DPH.
Jako druhá nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ICT plus s.r.o., Piletická 486 - technologické centrum, 503 41
Hradec Králové, IČO: 01384163 za celkovou nabídkovou cenu 604.879 Kč vč. DPH.
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky firmě DLNK s.r.o., jejíž nabídka byla komisí doporučena jako nejvýhodnější. V
případě, že vítězný uchazeč nedodá předmět zakázky ve stanoveném termínu, bude oslovena další firma v pořadí. RM
souhlasí s předloženou kupní smlouvou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 328 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.10.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Evropský den bez aut
Zdroj. dokum.: RM 328 - 7/2 - Flash Příloha: RM 328 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Od roku 2006 se město Nové Město nad Metují zapojuje do akce Evropský den bez aut, který připadá na 22.09.2015.
Tato akce se snaží povzbudit lidi k používání takového způsobu dopravy, který je šetrnější k životnímu prostředí.
Podpisem předložené Charty 2015 se město Nové Město nad Metují zavazuje připojit k Evropské iniciativě za
udržitelnou dopravu a zorganizuje akce uvedené v příloze č. RM 328 - 7/2.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda se i letos město Nové Město nad Metují zúčastní Evropského dne bez aut, popř. Evropského týdne
mobility a ST bude pověřen k podpisu "Charty". Na tuto akci je v rozpočtu města vyčleněna částka 10.000 Kč.
Odůvodnění:
Jde o každoroční akce, do kterých je město tradičně zapojeno, na krytí nezbytných nákladů je v rozpočtu na rok 2015
pamatováno (10.000 Kč).
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 328- 13929/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20223).

RM souhlasí s podpisem "Charty 2015" starostou a zároveň souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci
"Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí uvedených v příloze č. RM 328 - 7/2.
RM 328 Ukládá.
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7.3 Kalendář RM a ZM na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 328 - 7/3 - Flash Příloha: RM 328 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2016 - podrobnosti viz příloha č. RM 328 - 7/3.
K rozhodnutí:
Schválit navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2016.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 328- 13930/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20224).

RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2016 ve znění přílohy č. RM 328 - 7/3 a ukládá OSÚ informovat
o tomto rozpisu ZM, VO, OI, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 ZM 109 (7) - program

Identifikace:
Dne 10.09.2015 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 7. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 109 (7): 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:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 328- 13931/15
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 109 (7): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 328 Schvaluje.
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7.5 Klub Mandl - registrace sociální rehabilitace
Zdroj. dokum.: RM 328 - 7/5 - Flash Příloha: RM 328 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM podklady k chystané transformaci NZDM Klub Mandl na
službu sociální rehabilitace s názvem Centrum prevence Mandl. K chystané žádosti o registraci služby je potřeba
doložit usnesení ZM o jejím schválení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podklady pro registraci služby sociální rehabilitace pod názvem Centrum prevence Mandl.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 328- 13932/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20225).

RM doporučuje ZM schválit podklady pro registraci služby sociální rehabilitace pod názvem Centrum prevence Mandl, ve
znění přílohy č. RM 328 - 7/5.
RM 328 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 10.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Klub Mandl - ukončení registrace NZDM

Identifikace:
Vedoucí Klubu Mandl Mgr. Lenka Kulichová žádá RM o schválení podání žádosti o zrušení registrace sociální služby
NZDM. Žádost se bude podávat ke KÚ KHK v souvislosti s registrací služby Centrum prevence Mandl.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podáním žádosti o zrušení registrace služby NZDM a pověřit ST podpisem žádosti.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 328- 13933/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20226).

RM souhlasí s podáním žádosti o zrušení registrace služby NZDM a pověřuje ST podpisem žádosti.
RM 328 Souhlasí.
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7.7 Dotaz Ing. Prouzy - zóna Kvasiny

Identifikace:
Dotaz Ing. Prouzy k aktuálním informacím týkajících se průmyslové zóny Kvasiny.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - dotaz k chystanému Memorandu obcí, kde Nové Město nad Metují chybí. Komentář podal MST a doplnil
ST - informace se týkaly především připravované rekonstrukce silnice od Spů do Krčína.

7.8 Dotaz Ing. Prouzy - pojištění odpovědnosti orgánů města za způsobenou škodu

Identifikace:
Ing. Prouza se dotázal na záležitost ve věci pojištění odpovědnosti orgánů města za škodu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
MST - nyní je to do výše 1 mil. Kč - na zvážení RM - smlouva platí do konce roku - je tedy k úvaze, zda nechat částku
tak jak byla nebo ji navýšit. Radní se přiklánějí k navýšení částky, a to na 5 mil. Kč. Navýšení pojistky za tuto úpravu je
zanedbatelné.
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 328- 13934/15,

(uložen úkol číslo 20227).

RM ukládá OSÚ (HS) zajistit při uzavření nové smlouvy navýšení částky pojištění odpovědnosti orgánů města za způsobenou
škodu na 5 mil. Kč.
RM 328 Ukládá.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 328:

18:27

Příští porada bude: RM 329, 14.9.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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