Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 323 (ve volebním období 17. zasedání) ze dne: 8.6.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 323 :
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 Marie Rohulánová
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Pavel Horvat
13 Ing. Libor Pozděna
14 Miluše Šulcová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
14:27
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
ředitelka (Městské středisko sociálních
13:20
služeb)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
13:20
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:05
města)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05 13:15 14:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:30
majetkoprávní)
architekt (Odbor majetku města)
15:05
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:05
města)

Odchod
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
14:25

Účast
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:25
13:15

Částečná
Částečná

17:00
15:20

Částečná
Částečná

15:50
17:00

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 323 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 323 (ve volebním období 17. zasedání) ze dne: 8.6.2015
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

13:30
14:30
15:45
13:00
17:30
18:00
18:30

OSV
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 323 :
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 Marie Rohulánová
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Pavel Horvat
13 Ing. Libor Pozděna
14 Miluše Šulcová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Ing. Simona Vojnarová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
14:27
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
ředitelka (Městské středisko sociálních
13:20
služeb)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
13:20
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:05
města)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05 13:15 14:30
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:30
majetkoprávní)
architekt (Odbor majetku města)
15:05
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:05
města)

Odchod
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
17:45
14:25

Účast
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:25
13:15

Částečná
Částečná

17:00
15:20

Částečná
Částečná

15:50
17:00

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 323 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 322) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 322 ze dne 25.5.2015 :

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

STIS
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 282- 11955/13

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

18 062
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 31.12.2015 , výchozí: 31.12.2015

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

Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM

Usneseni:: RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh řešení, které zabrání
prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to mělo být řešení, které odsouhlasí
památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku
a z konce podloubí u ZUŠ.
Plnění:
Aktualizace RP MPR se zpracovává. Uvedené zadání úkolu bylo zpracovateli předáno. Termín dokončení byl posunut
do konce roku 2015. RM 323 schválen nový termín: 31.12.2015 (Probíhá zpracování Aktualizace regulačního plánu.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12147/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 278
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - vývěska s mapou č. p. Vrchovin a s vyznačením firem

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. 15.6.2015 budou vývěsky hotové. Pokud nebude do 7.7.2015 OMM předložena
mapa, navrhneme tento úkol vyřadit ze sledování. RM 323 schválen nový termín: 7.7.2015 (Čekáme na zpracování
mapy p. Andělem.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 302- 12791/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 930
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost VoCe nad Metují o povolení akce na Husově náměstí

Usneseni:: RM souhlasí s pořádáním beachvolejbalového turnaje na západní straně Husova náměstí před tzv. "vlaštovkami" v
rámci 37. ročníku Novoměstského hrnce smíchu ve dnech 06. a 07.06.2015, jehož pořadatelem je Volejbalové
Centrum nad Metují, RM dále předběžně souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
08.08.2005, a které budou společně se souhlasem předány pořadateli. RM schvaluje výjimku pro vjezd nákladních
automobilů na Husovo náměstí v pátek 05.06.2015 a v neděli 07.06.2015 (případně v pondělí 08.06.2015) z důvodu
přivezení a následného odvozu materiálu potřebného na stavbu beachvolejbalového kurtu za podmínky, že materiál
budou navážet nákladní automobily s tonáží do 8 tun. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného
prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí.
Plnění:
Akce byla zrušena.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 310- 13124/14
19 285
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Lokalita Rychta - koncepce - ul. Nerudova

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí
úpravy v ulici Nerudova s tím, že budou zároveň prověřeny možné dotační finanční zdroje pro tuto realizaci.
Plnění:
RM 321 vzala na vědomí Návrh koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží ve znění přílohy
č. RM 321 - 3/4 a uložila OMM připravit návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusových zastávek
Rychta a parkování v ul. Nerudova". Tento úkol je sledován usnesením RM 321- 13583/15, proto úkol 19285 navrhuji
zrušit.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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RM 310- 13125/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 286
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Lokalita Rychta - koncepce - autobusové nádraží

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí dílčí
úpravy prostoru autobusového nádraží s tím, že budou zároveň prověřeny možné dotační finanční zdroje pro tuto
realizaci.
Plnění:
RM 321 vzala na vědomí Návrh koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží ve znění přílohy
č. RM 321 - 3/4 a uložila OMM připravit návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusových zastávek
Rychta a parkování v ul. Nerudova". Tento úkol je sledován usnesením RM 321- 13583/15, proto úkol 19286 navrhuji
zrušit.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 312- 13169/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 405
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.8.2015

, výchozí: 31.8.2015

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:
OMM se zatékání do sklepů věnuje. Minulý týden proběhlo zadláždění a odstranění DZ provedeného opatření č. II.
Připravují se závěrečné zprávy pro poskytovatele dotace, aby mohla být tato akce uzavřena. Zároveň bude požádáno u
poskytovatele dotace o provedení opatření č. III (navrtávky na východní straně HN). RM je o vývoji průběžně
informována. Dne 3.6.2015 proběhl telef. rozhovor s pí Netíkovou, která sdělila, že voda po deštích ve sklepě není, ale
došlo k zvýšení vlhkosti a skála ve sklepě sousedící s Kahancovými ztmavla. Objevily se mapy na podlaze sklepa
důsledkem průsaku vlhkosti. Levá strana sklepa (v blízkosti kopané sondy) tentokrát bez průsaku. Dle telef. Vyjádření
pí Kahancové nedochází k zatékání po stěně sklepa, ale strana zdi směrem k náměstí je nasáklá. Voda se na podlaze
sklepa objevuje, ale není vidět žádný přítok, dochází k vzlínání vody zespodu. Je domluvená návštěva sklepního
prostoru s pí Kahancovou a s vedoucím OMM na 3.6.2015 od 17h. RM 323 schválen nový termín: 31.8.2015 (V
řešení. Zůstává ve sledování.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13276/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 585
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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:
Dne 2.6.2015 byla podána informace ze strany KČT, že došlo ke zpoždění dodávky nově vyrobených turistických
směrovek pro turistické informační místo na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. Předpoklad dodání nových
směrovek je koncem června, nejpozději do poloviny července.
Osazení městských směrovek a turistických bude současně. Současně s objednávkou směrovek pro toto místo budou
objednány i nové směrovky pro TIM u Zázvorky a nové směrovky na náměstí (požadavek MUZEA). (Kovaný TIM je již
vyroben) RM 323 schválen nový termín: 3.8.2015 (Zdržení ze strany KČT.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13283/15
19 590
Věc:

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

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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

Žádost o zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října

(z RM 312 - 3/18)

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit do příslušné části ul. 28. října umístění nového DZ - zákaz zastavení.
Plnění:
Ze dne:
Poznámka:

STIS

Osazení požadovaného DZ je řešeno opatřením obecné povahy, z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu. RM
323 schválen nový termín: 3.8.2015 (Je v řešení.)
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
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RM 315- 13286/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 593
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Informační tabulky na domy se zajímavou historií - bezbariérový vycházkový okruh v MPR

Usneseni:: RM souhlasí, aby OMM pokračoval v krocích, které by vedly k realizaci označení domů na vycházkovém okruhu v MPR
smaltovanými tabulkami dle návrhu městského ARCH, viz příloha č. RM 315 - bod 3/18.
Plnění:
Splněno, se SPP a NPÚ byl vybrán vzhled tabulek a první kusy budou zadány do výroby.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13352/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 680
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.5.2015

, výchozí: 31.5.2015

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

Žádost o opravu cesty vedoucí podél plotu "Aeroklubu letiště" směrem na Vrchoviny

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost p. V. P. ze dne 26.02.2015 a souhlasí s opravou komunikace podél plotu ve směru od
letiště do Vrchovin. RM ukládá TS provést úpravy a zpevnění cesty dle svého předloženého návrhu. RM ukládá OMM
zařadit realizaci zpevnění stezky (tj. PD a realizace) do Zásobníku investic.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13354/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
V současné době je zpracovávána poptávka na zpracování této PD. RM 323 schválen nový termín: 29.9.2015
(Průběžně plněno.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13356/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 683
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.9.2015

, výchozí: 29.9.2015

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

Návrh pamětní desky Vl. Moravce

Usneseni:: RM vzala na vědomí předložený návrh pamětní desky Vl. Moravce ve znění přílohy č. RM 317 - 3/5. RM ukládá OMM
ve spolupráci s OF hledat v rozpočtu možné rezervy, které by se daly použít na realizaci této pamětní desky, v případě
zjištění finanční rezervy bude OMM a OF informovat RM, která pak rozhodne o předložení návrhu na schválení této
akce do seznamu investic na rok 2015 na ZM. RM ukládá OŠKS zařadit tuto záležitost do nejbližšího jednání komise
kulturní.
Plnění:
Prozatím nejsou k dispozici volné zdroje na realizaci pamětní desky Vl. Moravce. Navíc je v běhu ještě nové projednání
v OV, kdy KKULT umístění navrhované desky nedoporučila a RM návazně na to ST pověřila, aby o tomto informoval
předsedu OV Spy. To ST splnil, doporučení kulturní komise bylo projednáno s předsedou OV Spy a ten slíbil, že
podnět bude zařazen do dalšího jednání OV. RM 323 schválen nový termín: 29.9.2015 (Průběžně sledováno a čeká
se na nové aktuální stanovisko OV Spy.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13366/15
19 689
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Dopravní značení - křižovatka ul. 28. října a ul. Nad Stadionem - dotaz z webu

Usneseni:: RM schvaluje na křižovatce ul. Nad Stadionem a ul. 28. října výměnu stávajícího dopravního značení č. P4 „Dej
přednost v jízdě“ za zvýrazněné. RM ukládá OMM zajistit příslušná povolení a vyjádření.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.6.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13367/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 690
Věc:

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost obce Vršovka o úpravu DZ

Usneseni:: RM souhlasí s provedením a financováním 1 ks DZ - B4 + E 13 na místní komunikaci 30820 mezi Spy a Vršovka, a to
ve znění přílohy č. RM 317 - 3/17.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 733
Věc:

Termín: 31.5.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 318- 13429/15

, výchozí: 31.5.2015

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

Neudržované pozemky státu v ul. Gen. Klapálka

Usneseni:: RM nesouhlasí s návrhem, aby OMM požádal o výpůjčku pozemků st. p. č. 703/3 o výměře 1935 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště a p. p. č. 471/1 o výměře 1367 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 60 000, ve vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, z důvodu
zajištění jejich dostatečné údržby. Dále ukládá TS provést odstranění pobořeného plotu, odstranění keřů a úklid
pozemku. Následně připravit návrh na úpravu oplocení tak, aby nebylo možné z chodníku vstupovat na tento pozemek
a dělat tam nepořádek.
Plnění:
Pozemek byl vyčištěn, povalený plot odstraněn, při druhé seči v Krčíně bude znovu posečena tráva a pak nadále
pravidelně sečen. Oprava oplocení v délce cca 40 m - TS provedly uložené práce již na začátku jara, o dalším
oplocení se zatím neuvažuje, naopak pokračuje jednání s ÚZSVM o jejich pozemcích zde.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 735
Věc:

Termín: 31.5.2015

Provede: TS = Technické služby

RM 318- 13431/15

, výchozí:

31.5.2015

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. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
10.6.2015
Poznámka:

RM 318- 13434/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín:

Provede: TS = Technické služby
Odpovídá (Garant) : ST

19 738
Věc:

Závěr:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (betula pendula) a 5 ks túji (thuja occidentalis), které jsou přilehlé ke
hřbitovní zdi na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 323 schválen nový termín: 7.7.2015 (Kácení břízy a thují na hřbitově
souvisí s investiční akcí Oprava hřbitovní zdi, kterou má na starosti OMM - pokácení provede odborná firma vybraná
ORM - kácení a úklid bude hrazen z prostředků schválených na tuto investiční akci.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 319- 13471/15
19 776
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Prodej bytu z majetku města nájemci

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 9 v domě č. p. 1012 v ul. Českých bratří, která stanoví
cenu v místě a čase obvyklou s ohledem na uzavřenou smlouvu o nájmu bytu a volný byt bez nájemce.
Plnění:
Splněno. Seznámení nájemce s cenou, stanovenou znalcem je dne 1.6.2015. Bude předloženo do RM 324.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.6.2015

RM 319- 13472/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 777
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IE-12-2005153/VB001, název stavby: N. Město n/M. ul. Na Hradčanech kNN st. úp., na pozemcích
pozemková parcela č. 2039, č. 2042/3, č. 2044, č. 2106/1 a č. 2165/2, vše druh pozemku ostatní plocha, pozemková
parcela č. 151, druh pozemku trvalý travní porost a pozemková parcela č. 2199/2, druh pozemku zahrada, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
319 - 2/8 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13473/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 778
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 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:
Obec Nahořany se zatím nevyjádřila. RM 323 schválen nový termín: 31.8.2015 (Čekáme na vyjádření obce
nahořany.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 319- 13481/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 785
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 31.5.2015

, výchozí: 31.5.2015

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

Přenosné posezení u Kina 70

Usneseni:: RM schvaluje návrh na přenosné posezení u Kina 70 po dobu festivalu veselohry ve znění přílohy č. RM 319 - 3/9. RM
ukládá TS zajistit realizaci přenosného posezení u Kina 70 u bočního schodiště do termínu zahájení festivalu veselohry.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13533/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 858
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Smlouva o podmínkách provedení stavby - p. P. - 2. prodloužení termínu dokončení stavby

Usneseni:: RM vyhovuje žádosti p. L. P. a souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby rodinného domu na pozemcích p. p.
č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v Březinkách do dne 31.05.2016. Tento termín RM považuje
za konečný a nepřistoupí na jeho další změnu. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy o provedení
stavby podle návrhu uvedeného v příloze.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13535/15
19 860
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 21 v domě č. p. 533 v ul. Malecí, kterým bude ve
smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují stanovena cena v místě a
čase obvyklá za volný byt bez nájemce.
Plnění:
Splněno 1.6.2015.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.6.2015

RM 320- 13536/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 861
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

3.8.2015

, výchozí:

3.8.2015

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

Smlouva o nájmu nemovitosti - pozemku u kostela na Komenského ulici

Usneseni:: RM ukládá OMM pozvat jménem ST představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně na jednání RM za
účelem seznámení vedení města s aktuálními záměry vlastníků s areálem kláštera.
Plnění:
Po jednání starosty s paní Kubičíkovou představitelé řádu sdělují, že v současné době nemají čas na projednání, ale v
rámci své návštěvy NMnM by se mohli k věci znovu vrátit. Na uzavření nájemní smlouvy zatím netrvají. RM 323
schválen nový termín: 3.8.2015 (Posun termínu, z důvodu sledování dalšího vývoje.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13541/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 866
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost SVJ Klosova č. p. 225 a 226 výměna stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu a uložení silov

Usneseni:: RM souhlasí s výměnou stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu č. p. 225 v ul. Klosova v Novém Městě nad
Metují. Včetně stupně, který byl realizován v roce 2010 v rámci akce „Stavební úpravy komunikace ul. Klosova“ a který
se nachází na p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM souhlasí s uložením hlavního silového kabelu do prostoru mezi
nový chodník a stávající okapový chodníček domu č. p. 225, což je p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM ukládá ORM
zajistit potřebný souhlas poskytovatele dotace a návazně pak vydání souhlasného vyjádření města, kde budou
uvedeny podmínky pro provedení těchto oprav.
Plnění:
Město již vydalo souhlasné vyjádření s podmínkami. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13545/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 867
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

"Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ulici Náchodská"- oznámení o neschválení příspěvku ze SFDI

Usneseni:: RM bere na vědomí rozhodnutí Výboru SFDI o neschválení příspěvku na projekt "Nové Město nad Metují - chodník a
stezka v ul. Náchodská". RM ukládá OMM podat opakovaně žádost o příspěvek ze SFDI na uvedený projekt
opakovaně do 2. kola, s termínem podávání žádostí dne 01.06.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13552/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 871
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o zapůjčení pódia na akci "Zahradní radovánky"

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným zapůjčením nízkého pódia (20 ks) a 5 ks stánků na akci "Zahradní radovánky aneb hudba a
pohyb spojuje" dne 29.05.2015. RM ukládá TS zajistit převoz, postavení a následný úklid pódia a stánků na tuto akci.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 320- 13556/15
19 873
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Žádost VoCe nad Metují - beachvolejbalový turnaj

Usneseni:: RM projednala žádost Volejbalového centra nad Metují o přehodnocení podmínky maximální tonáže automobilů. RM
nesouhlasí s tím, aby se zvyšovala schválená tonáž automobilů, které budou navážet materiál na beachvolejbalový
turnaj na Husově náměstí v pátek 05.06.2015 a v neděli 07.06.2015 (případně v pondělí 08.06.2015).
Plnění:
Akce byla zrušena.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.6.2015

RM 320- 13569/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 882
Věc:

Termín: 22.6.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 22.6.2015

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

Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci se ST dopracovat variantu č. 2 - cyklotrasa po pravém břehu řeky Metuje z Popluží do
Krčína.
Plnění:
Žádost o nový termín. RM 323 schválen nový termín: 22.6.2015 (Výjezd členů Komise pro vyváženou dopravu se
uskuteční 05.06.2015 a následně jednání komise dne 16.06.2015. Na tomto jednání bude trasa upřesněna.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 321- 13572/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 884
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 15 dnů, ve znění přílohy č. RM 321 - 2/1, záměr města pronajmout část pozemku
pozemková parcela č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel
pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13576/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 887
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Prodej pozemků z majetku města v ul. Vrchovinská

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky pozemková parcela č. 681/1 o výměře 81 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 681/35 o výměře 69 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha a pozemková parcela č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu záměru města za těchto podmínek: 1.
Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena je stanovena na 307 Kč za 1 m2 pozemku (cena vč. ceny za
znalecký posudek). 3. Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby. 4. Město kupujícímu pozemky předá ihned po
uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po
předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 6. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající. 8. Město Nové Město nad Metují si vyhrazuje možnost
odstoupit od záměru prodat pozemky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13583/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 891
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Koncepce řešení ul. Nerudova a lokality autobusového nádraží u Rychty

Usneseni:: RM bere na vědomí Návrh koncepčních úprav v ul. Nerudova a v prostoru autobusového nádraží ve znění přílohy č.
RM 321 - 3/4 a ukládá OMM připravit návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusových zastávek Rychta
a parkování v ul. Nerudova". RM ukládá OMM předložit tento návrh do červnového ZM.
Plnění:
Návrh předložen do RM 323 a následně do ZM. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13584/15
19 892
Věc:

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

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Dodatek č. 2 k SOD - Změna č. 1 Regulačního plánu městské památkové rezervace (RP MPR)

Usneseni:: RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.05.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2014 - Změna č.
1 RP MPR ve znění přílohy č. RM 321 - 3/5. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 10.6.2015

RM 321- 13601/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 901
Věc:

Termín: 31.5.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.5.2015

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

Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminály KB

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB uzavřenou s Komerční bankou, a.s., se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969 ve znění přílohy č. RM 321 - 6/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Smlouva byla podepsána. Instalace proběhne dle technických možností KB.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 321- 13602/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 902
Věc:

Termín: 31.5.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 31.5.2015

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

Žádost o dotaci na rok 2015

Usneseni:: RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Aeroklubu z. s. Nové Město nad Metují ve výši 30 tis. Kč na
letecké vystoupení p. Martina Šonky k 70. výročí ukončení 2. světové války nad novoměstským náměstím (Husovo
náměstí) dne 07.05.2015. RM schvaluje RO - navýšení částky na dotace a dary (§ 3419) o částku 30 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto snížením příspěvku Městské knihovně Nové Město nad Metují (§ 3314). RM pověřuje ST podpisem
smlouvy zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 315-13303/15.
Plnění:
RO bylo provedeno a částka poukázána příjemci.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 322- 13617/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 948
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

VZ - Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahu v č. p. 1145, ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují“
firmě ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
524.400 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 322 5/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Prozatím nedošlo k podpisu SOD. RM 323 schválen nový termín: 22.6.2015 (Dodavatel byl požádán o doplnění
kvalifikačních dokladů v originále.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 322- 13618/15
19 949
Věc:

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

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

VZ - Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují/2

Usneseni:: RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad
Metují/2“ firmě APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1.670.882 Kč vč. DPH, s tím,
že v roce 2015 bude realizována 1. část za nabídkovou cenu 690.535 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 320.000 Kč z § 3322 - program regenerace - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova sklepních prostorů na
§ 3326 - místní památky. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou APN
Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 322 - 5/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Prozatím nedošlo k podpisu SOD. RM 323 schválen nový termín: 22.6.2015 (Dodavatel byl požádán o doplnění
kvalifikačních dokladů v originále.)
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 10.6.2015

RM 322- 13619/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 950
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

VZ - Dodávka elektrické energie pro město a jeho příspěvkové organizace

Usneseni:: RM na základě protokolu z hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
„Dodávka elektrické energie na rok 2016 pro město a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost (PNT s.r.o.),
které uzavřely smlouvu o společném postupu“, souhlasí se schválením pořadí na 1. a 2. místě. Vzhledem k tomu, že
uchazeč, který se umístil na 1. místě, nezapracoval jím nabízené aukční hodnoty do návrhu smlouvy, tzn., že fakticky
nepotvrdil akceptaci podané nabídky, rozhodla RM o vyřazení uchazeče - firmy EP Energy Trading a.s., Klimentská 46,
110 00 Praha 1 a určuje jako vítěze firmu, která se umístila jako druhá, tj. Amper Market, a.s., A. Staška 1076/33a, 140
00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1.441.515 Kč/1664 MWh bez DPH. RM schvaluje Smlouvu o dodávkách elektrické
energie ve znění přílohy č. RM 322 - 5/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 322- 13620/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 951
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2015 na akci "Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Nácho

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2015 na akci „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v
ul. Náchodská“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 322 - 5/4 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 322- 13621/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 952
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Dodatek č. 2 k SOD č. 106/14 ze dne 10.07.2014 - Hasičská zbrojnice odstranění zatékání do 1.PP a odvodnění n

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 106/14 ze dne 10.07.2014 na “Dům hasičů v Novém městě nad
Metují - stavební úprava podlah v garážích, úprava odvodnění nájezdu a odstranění zatékání do 1.PP“ ve znění přílohy
č. RM 322 - 5/5. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 322- 13623/15
19 954
Věc:

Termín:

Provede: MP = Městská policie
Odpovídá (Garant) : MST

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Prodloužení otvírací doby zámecké zahrady

Usneseni:: RM ukládá MST uložit vrchnímu strážníkovi MP projednat se správcem zámku J.B.D. podrobnosti týkající se
prodloužení provozu zámecké zahrady a součinnosti MP při zajištění jejího uzavíraní.
Plnění:
S panem Daňkem postup dohodnut. MP bude od 2.6.2015 provádět kontrolu a uzamčení zámecké zahrady.
Ze dne:
Závěr:
10.6.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 323 - 8.6.2015

Kontrola úkolů

13:30

OSV

MSSS OÁZA

1.1 MSSS Oáza - navýšení úvazků zdravotních sester
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 1/1 - Flash Příloha: RM 323 - bod 1/1 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 309 - 13099/14 (08.12.2014): "RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na
základě existujících demografických údajů výhled - prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb
poskytovaných touto organizací, včetně uvedení návazných potřeb na případné navyšování počtu zaměstnanců pro
jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje. To vše doplnit i o odhad finančních dopadů na městský rozpočet."
byla na RM 317, dne 16.03.2015, předložena požadovaná Prognóza (viz příloha RM 323 - 1/2). Tato byla na uvedené
RM projednána a bylo přijato toto usnesení č. RM 317 - 13328/15: "RM bere na vědomí předloženou Prognózu vývoje
v oblasti služeb MSSS Oáza a Prognóza vývoje počtu obyvatel Nového Města nad Metují ve znění přílohy č. RM 317 1/2. RM ukládá OSV ve spolupráci s MSSS Oáza tuto problematiku zařadit do programu jednání koncepční RM, tj.
dne 25.05.2015." K zařazení této záležitosti do koncepčního jednání RM 322 nedošlo a celá záležitost je předložena
nyní do RM 323, a to ve dvou částech.
Ta první se týká dodržení zákonných požadavků a předpisů při zajištění nepřetržitého 24 hodinového provozu
pokrytého registrovanými zdravotními sestrami. Tento požadavek není v současnosti plněn, a proto je třeba z pozice
zřizovatele rozhodnout o potřebném navýšení úvazků zdravotních sester. Tato kompetence přísluší RM, která
schvaluje počty zaměstnanců zřizovaných organizací a související výši limitu mzdových prostředků. RM tedy může
toto schválit, ale pouze v případě, že pro letošní rok bude na navýšený mzdový limit mít příslušná organizace
dostatečné rezervní finanční zdroje, ze kterých to navýšení pokryje. Ředitelka MSSS Oáza uvádí, že potřebnou částku
ve výši 309 tis Kč pokryje v letošním roce z fondu organizace (rezervní nebo investiční fond). Toto navýšení ale
zároveň váže na celkový koncepční záměr budoucího vývoje v MSSS Oáza - viz bod 1/2 a s tím souvisí poměrně
výrazné navýšení financí pro Oázu i v příštích letech, tzn., potřeba navýšení příspěvku ze strany města. Proto by
souhlas k celému koncepčnímu záměru (viz bod 1/2) mělo dát ZM, tzn., že RM by svůj souhlas s navyšováním počtu
zaměstnanců a výše mzdového limitu pro letošní a vlastně i další rok, měla podmínit právě souhlasem ZM. Z
uvedených důvodů je proto doporučeno, uvést tuto podmínku do usnesení jak k bodu 1/1 tak i následujícího bodu 1/2
a zařadit uvedený záměr do jednání ZM 108 (6). Po případném schválení v tomto ZM pak bude možno podle
navržené koncepce postupovat. Dle vyjádření OSV a ředitelky MSSS Oáza, bylo vše podrobně vysvětleno na dvou
seminářích, které byly v dubnu 2015 pro zastupitele k tomuto koncepčnímu záměru v Oáze uspořádány.
K rozhodnutí:
Schválit/neschválit požadované navýšení úvazků zdravotních sester a příslušné navýšení mzdového limitu
Odůvodnění:
Splnění zákonné povinnosti - zajištění nepřetržitého, 24 hodinového provozu pokrytého registrovanými zdravotními
sestrami (1 zdravotní sestra na den, 1 zdravotní sestra v noci). V současnosti má Oáza pouze 2,25 úvazku zdravotní
sestry, splnění vyžaduje tedy navýšení úvazků o 2,75, tj. na 5 celých úvazků. Finanční dopad na rozpočet 2015 (říjen prosinec) je navýšení limitu mzdového fondu o 309 tis Kč. Pro rok 2016, při zachování současné úrovně mezd dané
příslušnými právními předpisy, bude navýšení limitu nutné o částku 1.236 tis Kč. Porovnání finanční situace před a po
opatření je uvedeno v tabulce - viz příloha č. RM 323 - 1/1.
Vysvětlení:

Marie Rohulánová ředitelka Městské středisko sociálních
služeb

Z podrobnějšího projednání:
Projednání bodů 1/1 a 1/2 se zúčastnila ředitelka MSSS Oáza M. Rohulánová a vedoucí OSV Mgr. D. Plšková. V
obsáhlé diskusi byla vysvětlena určitá provázanost obou bodů, především ve vazbě na úpravy počtu zaměstnanců –
tj. sester a ošetřovatelek. Dále byla podrobně diskutována otázka souvisejících finančních nákladů v roce 2015 a pak i
v letech dalších, a to mj. i ve vazbě na mimorozpočtové zdroje – dotace a peníze od VZP.
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13624/15,

(uložen úkol číslo 19980).

RM schvaluje s platností od 01.10.2015 navýšení pracovních úvazků registrovaných zdravotních sester MSSS Oáza ze
stávajících 2,25 úvazku na 5,0 úvazku. RM schvaluje navýšení limitu mzdového fondu na rok 2015 o částku 309 tisíc Kč s
tím, že uvedené navýšení bude pokryto z fondu organizace (rezervní nebo investiční fond). RM tento svůj souhlas zároveň
podmiňuje tím, že ZM na svém řádném zasedání v červnu 2015 schválí celý koncepční záměr předkládaný v bodě 1/2.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 29.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

1.2 Prognóza vývoje v oblasti služeb MSSS Oáza - koncepční záměr vytvoření uzavřeného oddělení
Alzheimer - schválení a realizace
Zdroj. dokum.: RM 323 - 1/2 - Flash Příloha: RM 323 - 1/2 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 309 - 13099/14 (8.12.2014): "RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na
základě existujících demografických údajů výhled - prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb
poskytovaných touto organizací, včetně uvedení návazných potřeb na případné navyšování počtu zaměstnanců pro
jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje. To vše doplnit i o odhad finančních dopadů na městský rozpočet."
byla na RM 317, dne 16.3.2015, předložena požadovaná Prognóza (viz příloha RM 323 - 1/2). Tato byla na uvedené
RM projednána a bylo přijato toto usnesení č. RM 317 - 13328/15: "RM bere na vědomí předloženou Prognózu vývoje
v oblasti služeb MSSS Oáza a Prognóza vývoje počtu obyvatel Nového Města nad Metují ve znění přílohy č. RM 317 1/2. RM ukládá OSV ve spolupráci s MSSS Oáza tuto problematiku zařadit do programu jednání koncepční RM, tj.
dne 25.05.2015." K zařazení této záležitosti do koncepčního jednání RM 322 nedošlo a celá záležitost je předložena
nyní do RM 323, a to ve dvou částech.
Ve druhé části OSV ve spolupráci s MSSS Oáza předkládá ke schválení postup akcí nezbytných k realizaci vytvoření
uzavřeného oddělení pro 5 klientů domova pro seniory MSSS Oáza. Předpoklad otevření je říjen až listopad 2015. Viz
příloha RM 323 -1/2. S realizací dále souvisí schválení jak budoucího navýšení počtu zaměstnanců v Oáze pro toto
oddělení, tak i nárůst finančních nákladů v roce 2015 a i v dalších letech. O souvisejícím navýšení počtu zaměstnanců
může rozhodovat RM stejně jako v předchozím bodě 1/1, rovněž tak o potřebném navýšení mzdového limitu na rok
2015, pokud na něj má Oáza vlastní rezervní zdroje. Ředitelka MSSS Oáza uvádí, že potřebnou částku ve výši 135 tis
Kč pokryje v letošním roce z fondu organizace (rezervní nebo investiční fond). V tomto bodě ale se nejedná pouze o
schválení navýšení počtu zaměstnanců a peněz na mzdy, ale ještě o schválení dalších finančních položek,
potřebných k realizaci záměru, které, jak vyplývá s přílohy, budou v letošním roce rovněž pokryty z rezervního fondu
organizace. Opět je ale třeba vést v patrnosti, že minimálně v záležitosti mezd, jde o závazek i pro příští roky, tzn., že
by souhlas s vytvořením uzavřeného oddělení, což je významný koncepční krok, mělo nejdříve vydat ZM, a to včetně
uvědomění si závazku navýšení příspěvku pro Oázu od roku 2016. Dle vyjádření OSV a ředitelky MSSS Oáza, bylo
vše podrobně vysvětleno na dvou seminářích, které byly v dubnu 2015 pro zastupitele k tomuto koncepčnímu záměru
v Oáze uspořádány.
K rozhodnutí:
Doporučit - nedoporučit ZM ke schválení předložený návrh na vznik uzavřeného oddělení pro 5 klientů domova pro
seniory MSSS Oáza včetně finančních dopadů do rozpočtu na rok 2016. Schválit - neschválit související navýšení
limitu počtu zaměstnanců a navýšení mzdového limitu na rok 2015.
Odůvodnění:
Naplnění koncepčního záměru - vytvoření uzavřeného oddělení Alzheimer - opatření - personální zajištění
uzavřeného oddělení: - z domova pro seniory budou 4 ošetřovatelky přesunuty na uzavřené oddělení, tento tým však
bude nutné posílit o 2 pracovní síly, aby byl i na něm pokryt nepřetržitý provoz (2 ošetřovatelky na den, 1 v noci). Na
domově pro seniory budou ošetřovatelky nahrazeny registrovanými zdravotními sestrami. Potřebné navýšení o 2
úvazky představuje navýšení mzdových nákladů za říjen - prosinec 2015 o 135.000,-- Kč. Na celý rok 2016 to pak
znamená navýšení limitu mzdových prostředků o 540 tisíc Kč. Porovnání finanční situace před a po opatření je
uvedeno v tabulce - viz příloha č. RM 323 - 1/2.
Vysvětlení:

Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse již částečně proběhla při projednání bodu 1/1, radní vyslechli podrobné argumenty ředitelky a vedoucí OSV
ve prospěch koncepčního záměru. Byl vysvětlen i předpokládaný pokles počtu ošetřovatelek – což se opět váže na
schválení návrhu v bodu 1/1. Část radních vyjádřila svou zásadní pochybnost, zda toto podpořit – viz obavy, že jde už
o velice specifickou činnost blížící se činnosti specializovaných zdravotnických zařízení, což při velikosti městského
zařízení je značně diskutabilní. Opět byl diskutován i související nárůst finančních nákladů. RM uložila zpracování
úprav a doplnění tabulek s ekonomickými údaji, tj. s původními a novými počty zaměstnanců a s porovnáním
dosavadních a budoucích finančních nákladů na tyto záležitosti. Nakonec radní těsnou většinou jednoho hlasu
doporučili ZM záměr schválit.
K Čl. 1. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13625/15,

(uložen úkol číslo 19981).

RM doporučuje ZM schválit koncepční záměr MSSS Oáza na vytvoření uzavřeného oddělení pro klienty, kteří onemocní
Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou včetně všech souvisejících finančních závazků z rozpočtu města v příštích
letech. RM schvaluje s platností od 01.10.2015 navýšení pracovních úvazků ošetřovatelek v MSSS Oáza ze stávajících 4,0
na 6,0 úvazků, tj. o dva zaměstnance. RM schvaluje navýšení limitu mzdového fondu na rok 2015 o částku 135 tisíc Kč s tím,
že uvedené navýšení bude pokryto z fondu organizace (rezervní nebo investiční fond). RM tento svůj souhlas zároveň
podmiňuje tím, že ZM na svém řádném zasedání v červnu 2015 schválí celý předložený koncepční záměr uvedený v příloze
č. RM 323 - 1/2.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

STIS

RM 323 - 8.6.2015
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Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 323 - 8.6.2015

Majetkoprávní úkony

14:30

OMM

2.1 Pronájem části pozemku z majetku města pro parkování před čp. 382
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/1 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/1 - Flash
Identifikace:
Paní ZZ, bytem Komenského 382, 549 01 Nové Město nad Metují, podala dne 06.05.2015 žádost o pronájem části
pozemku nyní označené p. p. č. 2288/1 o výměře cca 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. A obec Nové Město nad
Metují za účelem parkování, viz příloha: snímek mapy a foto. Žádost pí Z. v příloze – viz žádost.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit s pronájmem části pozemku na parkování, protože nebylo předloženo skončení dohody o společném
užívání pozemku.
Odůvodnění:
OMP: Pozemek je příjezdovou komunikací k domu čp. 382 a ke garáži domu čp. 134 (M.). Žadatelka uvádí, že o
pronájem žádá z důvodu potřeby mít neustále k dispozici auto před domem vzhledem k věku a zhoršujícímu se
zdravotnímu stavu. V příloze předkládáme platnou a dobrovolně uzavřenou dohodu o společném užívání pozemku p.
p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují - viz dohoda o užívání. Právnička města bez platného ukončení této dohody
oběma stranami nedoporučuje pronájem. OF: Pronájem nedoporučuje (ve městě se komunikace pro parkování
nepronajímá). OVRR: Parkovací místo zde již existuje a užívá se na základě určité dohody. Rozhodnutí o jiném využití
je plně v kompetenci vlastníka – města. OSV: Pí Z. nemá přiznané mimořádné výhody a nepobírá doposud příspěvek
na mobilitu ani příspěvek na péči. Dle vyjádření rodinného příslušníka, který svým vozidlem dopravuje žadatelku, jsou
před domem místa k parkování často obsazena a žadatelka musí docházet k hlavní silnici. OSV se tedy domnívá, že
z podstaty věci se jedná o vyhrazené stání a doporučuje toto povolit, v dalším nechává na zvážení ODSH. ODSH:
Navrhuje umístit na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci svislou dopravní značku B 29 „Zákaz stání“, a to z
důvodu zajištění dopravní obslužnosti a možnosti příjezdu všem obyvatelům domu čp. 382. ORM: Doporučujeme
umístění zákazu stání pro celý prostor, tj. pro pozemek č. 2288/1. Tento pozemek slouží jako manipulační a
příjezdový prostor pro čp. 382 a pro garáž v čp. 134. V objektu čp. 382 je hlášeno 10 trvale žijících osob. V případě
umístění zákazu stání bude možné v prostoru krátkodobě zastavit pro složení nákupu či jiného nákladu apod. Prostor
tak nebude nepřiměřeně blokován pro ostatní obyvatele. V případě požadavku na vyhrazené parkování pro ZTP bude
nutné svolat místní šetření za účasti Policie ČR, dopravní inspektorát Náchod a dále pak oslovit ostatní obyvatele
trvale žijící v čp. 382, zda s vyhrazením parkování souhlasí. Pronájem pozemku bez projednání s ostatními obyvateli
nedoporučují.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radní se zajímali o historii toho, jak vznikla dohoda a proč je nyní požadováno její faktické ukončení a žádost o
pronájem.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13626/15,

(uložen úkol číslo 19982).

RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku, protože na pozemek je uzavřena od 25.10.2010
dohoda o společném užívání pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují (nyní p. p. č. 2288/1), uzavřená se
souhlasem města Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemku. Městu nebylo předloženo ukončení této dohody
uzavřené mezi HM a JM na straně jedné a mezi IF, M. a Z. P., P. aj. D., ZZ a ZZ na straně druhé, proto není možné bez
ukončení této platné a dobrovolně uzavřené dohody a to všemi účastníky, mimo IF, který dne 13.12.2010 zemřel, pronajmout
totožnou část pozemku p. p. č. 2288/1 pouze žadatelce, paní ZZ.
RM 323 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

2.2 Výpověď smlouvy o nájmu části pozemku 304/2 za čp. 382
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/2 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/2 - Flash
Identifikace:
Část pozemku pozemková parcela č. 304/2 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují pronajata ode dne 01.09.2008
ZZ, BF, P. aj. D. a M. a Z. P., všichni bytem Komenského 382, 549 01 Nové Město nad Metují jako zahrada, viz
příloha: snímek mapy. Nájemci dne 25.05.2015 podali výpověď dle čl. 5 odst. 2 smlouvy a to bez udání důvodu.
Nájem na základě výpovědi nájemců skončí dne 31.08.2015. Nájemné ve výši 3.933 Kč za rok 2015 nájemci ve
sjednaném termínu do 31.03.2015 neuhradili. Ve výpovědi z nájmu uvedli, že jej uhradí do 31.05.2015. Nájemci
porušili čl. III smlouvy o nájmu části pozemku a nezaplatili nájemné ani do 30 dnů po jeho splatnosti. Město dle platné
smlouvy může nájem ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která se počítá od prvého dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď smlouvy o nájmu - případně stanovit další postup.
Odůvodnění:
Smlouva uzavřena s účinností od 01.09.2008 za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok, což je RM schválená cena za
oplocenou zahradu. Výměra pozemku p. p. č. 304/2 je snížena o 15 m2, což je plocha pod kůlnami, které mají
nájemci na pozemku umístěny dle usnesení č. RM 137-5062/08 z 14.04.2008, viz příloha - foto. OMP: Dne
02.06.2015 byla městu doručena žádost o pronájem pozemku od p. JM, viz příloha - žádost o pronájem a o platnosti
nabídky na odkup pozemku.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radní v diskusi konstatovali, že tento krok stávajících nájemců nechápou, ale že je to jejich vůle, město bude
postupovat standardně jako v jiných případech.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13627/15
RM bere na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují podanou nájemci dne 25.05.2015 s tím, že pronajímatel pozemek převezme dne 31.08.2015 ve smyslu čl. V odst. 5 a
6 smlouvy ze dne 22.09.2008.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

2.3 Pozemek p. p. č. 304/2 v ulici Komenského
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/3 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/3 - Flash
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 107-7246/15 uložilo starostovi města zajistit ve věci případného prodeje pozemku p. p. č. 304/2
o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na listu
vlastnictví č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vypracování posouzení a odůvodnění veřejného zájmu
města a uložilo posoudit napojení tohoto pozemku ke kanalizaci města či čističku odpadních vod.
K rozhodnutí:
1) Doporučit ZM uložit zveřejnění záměru města prodat pozemek. 2) Doporučit ZM nesouhlasit se záměrem zveřejnit
prodej pozemku.
Odůvodnění:
Po podrobném prověření veškerých skutečností týkajících se pozemku p.p.č. 304/2 v k.ú. Nové Město nad Metují
nebyly shledány důvody, ze kterých by bylo možné dospět k závěru, že na prodeji tohoto pozemku spoluvlastníkům
domu čp. 382 existuje veřejný zájem. Spoluvlastníci domu tento pozemek užívají na základě nájemní smlouvy, v
užívání jim ze strany města není nijak bráněno. Již při koupi domu čp. 382 jim bylo známo, že město pozemek p.p.č.
304/2 v k.ú. Nové Město nad Metují k prodeji nenabízí a o jeho prodeji neuvažuje, viz příloha - historie. Tuto
skutečnost zcela akceptovali a s tímto vědomím dům čp. 382 od města koupili. Pozemek p.p.č. 304/2 v k.ú. Nové
Město nad Metují zpočátku užívali bezúplatně, od 01.09.2008 jim je účtováno nájemné ve výši 8 Kč/1m2/rok a od
01.01.2012 je cena 9 Kč/1m2/rok. Za veřejný zájem, který by měl odůvodnit prodej pozemku, nelze považovat ani
tvrzenou nutnost vybudování čističky. Připojení objektu č.p. 382 na městskou kanalizaci, žádným veřejným zájmem
není, protože jde o splnění zákonné povinnosti vlastníků, viz příloha - vyjádření OŽP. Přikládáme korespondenci s
paní Z., která po minulém zasedání ZM byla vyzvána, aby městu předložila dokumenty, které by mohly pomoci
prokázat existenci veřejného zájmu na prodeji daného pozemku, viz příloha – korespondence s paní Z. 01-05.
Skutečnosti týkající se případného prodeje pozemku jsou podrobně vysvětleny v předchozích materiálech pro RM a
ZM. Není možné se ztotožnit s názorem paní Z., že mělo dojít k osobnímu a finančnímu poškození vlastníků domu čp.
382, protože pozemek dosud mohou nerušeně užívat na základě nájemní smlouvy a nájemné není možné považovat
za finanční poškozování, ale zcela legitimní požadavek vlastníka pozemku.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Opět vedena diskuse o pojmu „veřejný zájem“ – zazněly i dotazy, zda město někdy v minulosti prodávalo nějaký
pozemek ve veřejném zájmu předem určenému zájemci za mimořádně sníženou cenu? Bylo konstatováno, že ne.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13628/15,

(uložen úkol číslo 19983).

RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedený na LV č. 10 001 pro k.ú. a obec Nové Město nad
Metují.
RM 323 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 323 - 8.6.2015

2.4 Pronájem části pozemku z majetku města - zahrada
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/4 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/4 - Flash
Identifikace:
Část pozemku pozemková parcela č. 876/3 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují, viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením RM 319 záměr pronájmu za účelem zahrady zveřejněn ode
dne 23.04.2015 do dne 15.05.2015. K záměru podána dne 04.05.2015 jediná nabídka, a to žadatelů, manželů K. Jiná
vyjádření nebo nabídky nebyly k záměru podány.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy po zveřejnění.
Odůvodnění:
Dle stanovisek odborných útvarů zveřejněno za účelem zahrady s uvedením minimální ceny nájemného ve výši 7 Kč
za 1 m2 a rok. Manželé Kamarýtovi navrhují nájem od 01.06.2015 a souhlasí s nájmem na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou. Městu nabídli cenu nájemného ve výši 7,50 Kč za 1 m2 a rok.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - jedná se o zaplocený veřejný pozemek.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13629/15,

(uložen úkol číslo 19984).

RM schvaluje pronájem části pozemku p. p. č. 876/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Vrchoviny, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, a to s účinností ode dne 01.06.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
pozemek se pronajímá jako zahrada za nájemné ve výši 7,50 Kč/1 m2/rok, manželům RK a Ing. MK.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.5 Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/5 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/5 - Flash
Identifikace:
Pozemek pozemková parcela č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města, vedený na LV 10001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují (turistická základna na Rezku),
viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením RM 319-13466/15 byl ode dne 21.04.2015 do dne 15.05.2015
zveřejněn záměr města prodloužit dobu trvání výpůjčky o 1 rok. Klub českých turistů, odbor 108306, Nové Město nad
Metují, zastoupen předsedou LH, jako stávající vypůjčitel, podal dne 23.04.2015 vyjádření, že souhlasí s
prodloužením smlouvy o výpůjčce uzavřené na dobu určitou o 1 rok za stávajících podmínek. Jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením dodatku o prodloužení smlouvy o 1 rok po zveřejnění.
Odůvodnění:
Pozemek je v současnosti ve výpůjčce KČT a slouží jako základna pro turistický oddíl dětí a mládeže STOPA pro
práci s dětmi a mládeží, smlouva končí 21.06.2015. Z důvodu změny podmínek smlouvy o bezúplatném převodu
majetku státu do majetku města je třeba prodloužit smlouvu o výpůjčce o 1 rok.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13630/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19985).

RM schvaluje uzavření dodatku o prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku pozemková parcela č. 1193/1 o výměře 4 435
m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, uzavřené dne 21.06.2010 na dobu určitou, a to o
1 rok do dne 21.06.2016 s vypůjčitelem, Klubem českých turistů, odbor 108306, Nové Město nad Metují, zastoupeným
předsedou LH.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
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RM 323 - 8.6.2015

2.6 Pronájem tržnice na Rychtě - snížení pronajaté výměry
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/6 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/6 - Flash
Identifikace:
Nájemce p. Cuong PHAM, IČO: 459 18 422, bytem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují, požádal o
snížení pronajaté plochy tržnice v lokalitě na Rychtě ze stávajících 1 000 m2 na cca 535 m2 z důvodu, že zatravněné
pozemky ke své obchodní činnosti nepotřebuje, viz přílohy: snímek mapy a foto s tím, že žádá o pronájem tržnice cca
na dobu 5 let, kdy odchází do starobního důchodu.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a ne/souhlasit se snížením pronajaté plochy.
Odůvodnění:
Areál tržnice tvoří nyní tyto pozemky: část p. p. č. 2291 (dříve stp. č. 305), p. p. č. 379/1 (dříve část p. p. č. 379), p. p.
č. 2290 (dříve stp. č. 304, stp. č. 378) a část p. p. č. 2034/24 (dříve část p. p. č. 379, část stp. č. 303, část p. p. č. 377
a část p. p. č. 2034/24) o celkové výměře 1.000 m2, k. ú. Nové Město nad Metují. Součástí tohoto areálu jsou prodejní
stánky (+ elektroinstalace a WC), zpevněná plocha a zeleň. Z důvodu havarijního stavu TS odstranily oplocení a
bránu, údržba zeleně je v režii nájemce. Nájemce v posledním měsíci provedl určité drobné úpravy staveb: nově
natřen sklad a z něho odstraněna nebezpečná stříška; vyměněna zcela zničená krytina na prodejním přístřešku a
proveden nátěr jeho konstrukce; přislíbena výměna rozbitých dlaždic za nové a položení dalších na přístupu z ul.
Nerudova namísto nyní položených kusů koberce. V případě snížení by výměra po změně činila celkem 535 m2,
jednalo by se pronájem těchto pozemků: část p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p.
č. 2034/24 o výměře 94 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2, druh pozemku
ostatní plocha, všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují. Nájemce by měl nadále v pronájmu plochu pod prodejními stánky a v jejich okolí, včetně
přístupu a příjezdu k nim + částečně zatravněnou plochu pod stánkem. OF: Se snížením výměry souhlasí. ARCH: I
přes jistou snahu nájemce o zlepšení estetického vzhledu tržnice dále zastávám názor, že tento způsob prodeje je pro
centrum města nevhodný. Proto navrhuje postupné kroky k ukončení nájmu. Tento postup souvisí i s úvahami města
realizovat část regulačního plánu Rychta v ulici Nerudova. Při případném uskutečnění záměru nového parkování v
Nerudově ulici by stejně nastal problém se zásobováním a parkováním u tržnice. Zmenšení plochy pronájmu vyřeší
pouze nároky nájemce, nikoliv však potřeby města a kvalitu jeho veřejného prostoru. TS: Ke zmenšení plochy tržnice
nemáme připomínek, ale k záměru vybudovat chodník (bude zřejmě bez obrubníků). Bylo by lépe tržnici odstranit a
ponechat volný a čistý pozemek. OVRR: Na stávajících objektech tržnice jsou přípustné pouze opravy a udržovací
práce. U všech povolených objektů je jejich užívání stanoveno na dobu dočasnou s ohledem na uzavřené nájemní
smlouvy. Po ukončení užívání objektů bude muset být provedeno jejich odstranění, jelikož jsou tyto stavby regulačním
plánem určeny k asanaci. Regulační plán říká, že je možné provádět asanační zásahy postupně dle potřeb v území,
proto asanování části tržnice je z hlediska regulačního plánu přípustné. ORM: Ztotožňuji se stanoviskem ARCH. Jsem
pro odstranění stánků, skladů a přístřešků a pro ukončení nájmu. Uvedené stavby hyzdí centrum města, které by
mělo občany a návštěvníky města motivovat k opakovaným návštěvám a pozitivně je naladit a ne jim připravit tento
deprimující pohled na rozpadající se stavby a nevkusné zboží. OMP: Platná smlouva o nájmu pozemku je uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za roční nájemné ve výši 88.320 Kč za 1 000 m2.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radní vyslechli informace ARCH s odůvodněním, proč by mělo postupně dojít k nenásilnému zrušení uvedené tržnice.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13631/15,

(uložen úkol číslo 19986).

RM souhlasí se zmenšením pronajaté plochy tržnice na výměru 535 m2 a ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve
smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené dne 31.01.2006, výměru pronajatých částí pozemků v areálu tržnice v lokalitě na
Rychtě takto: nadále pronajmout jako tržnici pouze část pozemků p. p. č. 2291 o výměře 245 m2, část p. p. č. 2034/24 o
výměře 94 m2 a část p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2, v katastrálním území a obci Nové Město nad Metují, zapsaných na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod a to dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, viz příloha - návrh záměru.
RM 323 Ukládá.
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2.7 Prodej pozemku pod částí stavby jezu Povodí Labe
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/7 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/7 - Flash
Identifikace:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO 70890005, žádá o koupi pozemku st. p. č. 2497
o výměře 3 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Za pozemek nabízí částku 900 Kč, tj. 300 Kč/m2
pozemku. Pozemek je zastavění stavbou části jezu a město ho nemůže proto nijak využít. Přílohy: návrh záměru,
ortofoto mapa
K rozhodnutí:
Rozhodnout o záměru města zveřejnit.
Odůvodnění:
Pozemek nelze pro potřeby města jinak využít, protože je zastavěný stavbou části jezu na řece Metuji. Cena byla
stanovena dle ceníku pro prodej, koupi a směny pozemků města Nové Město nad Metují z 22.12.2014. Odborné
útvary souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 323- 13632/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19987).

RM ukládá OMM zveřejnit dle předloženého návrhu záměr města prodat pozemek st. p. č. 2497 o výměře 3 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10 001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
RM 323 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Prodej volného bytu z majetku města
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/8 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/8 - Flash
Identifikace:
V bytovém domě č. p. 532, 533 v ul. Malecí v Novém Městě nad Metují byl, po přestěhování nájemníka do jiného
městského bytu, uvolněn ke dni 01.04.2015 poslední byt č. 533/21 (o velikosti 2 + 1) o celkové výměře 43,12 m2,
který v domě ještě patří městu. Protože je v zájmu města tento byt prodat RM uložila OMM, usnesením č. RM 32013535/15 ze dne 27.04.2015, zajistit vyhotovení znaleckého posudku. Cena v místě a čase obvyklá za volný byt (bez
nájemce) byla stanovena znalcem na částku 650 000 Kč. Přílohy: návrh záměru, znalecký posudek, foto 1, foto 2.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru města prodat byt.
Odůvodnění:
Návrh záměru města vyhotoven ve spolupráci s OSN. Odborné útvary souhlasí s prodejem, protože se jedná o
poslední byt v majetku města v domě čp. 532, 533.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 323- 13633/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19988).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dle předloženého návrhu prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 533/21 o velikosti 2
+ 1 (43,12 m2) v budově č. p. 532 a 533 na pozemku stavební parcela č. 874, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Malecí, Nové
Město nad Metují, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 4312/112620 na společných částech budovy a
pozemku za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší podané cenové nabídce. 2. Minimální cena je stanovena ve výši 650 000
Kč. 3. Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby. 4. Město kupujícímu byt předá ihned po uzavření kupní smlouvy a
zaplacení kupní ceny. 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 60 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy
straně kupující. Pokud k platbě a uzavření kupní smlouvy v daném termínu nedojde, bude to považováno za projev nezájmu
a uzavření smlouvy bude nabídnuto druhé nejvyšší nabídce v pořadí, pokud bude zastupitelstvem stanoveno. 6. Poplatek za
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 7. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající. 8. Město
Nové Město nad Metují si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat nemovitost.
RM 323 Ukládá.
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2.9 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Družební
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/9 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/9 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM usnesením č. RM 320-13534/15 ze dne 27.04.2015 zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p.
č. 715/36 o výměře cca 35 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město
nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují, v šíři 1 m od kraje
pozemku manželů F., ve smyslu jejich žádosti, a tak, aby zbývající část pozemku města umožňovala plynulé napojení
na chodník na pozemku města p. p. č. 704/1 v ul. Rovná a komunikaci na pozemku města p. p. č. 709/1 ve směru k
RD č. p. 1403 a č. p. 1429 v ul. Na Výsluní, za minimální cenu 300 Kč/m² pozemku. Záměr města byl zveřejněn ode
dne 07.05.2015 do dne 29.05.2015. Ke zveřejněnému záměru města byla podána jediná nabídka v uzavřené obálce,
která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy: zveřejněný záměr, snímek mapy - detail.
K rozhodnutí:
1/ doporučit ZM souhlasit s prodejem části pozemku dle navržených podmínek, 2/ nedoporučit ZM souhlasit s
prodejem části pozemku
Odůvodnění:
OMM opakovaně upozorňuje, že požadovaná část pozemku se nachází dle platného i nově projednávaného
územního plánu v ploše dopravní infrastruktury. Vysvahování terénu na pozemek města je nevratný krok, který není v
souladu se stavebním povolením pro novostavbu RD manželů F., kde byla povolena opěrná zeď na hranici pozemků.
Bude-li potřeba v budoucnu vybudovat opěrnou zeď, náklady uhradí město. Odborné útvary s prodejem proto
nesouhlasí.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Radním bylo opakovaně vysvětleno záporné stanovisko OMM a ARCH a otázka opěrné zdi.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 323- 13634/15,

(uložen úkol číslo 19989).

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. p. č. 715/36 o výměře cca 35 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10 001 pro k. ú. A
obec Nové Město nad Metují do vlastnictví manželů R. a E. F. a to za nabídnutou a tedy sjednanou částku 300 Kč/m²
pozemku za těchto podmínek: poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí a
náklady na vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku uhradí kupující. Geometrický plán pro zaměření pozemku
bude vyhotoven za účasti OMM dle přílohy č. RM 320, bod 2.4 (snímek mapy – detail) na náklady žadatele. RM ukládá OMM
předložit věc k projednání ZM až po předložení geometrického plánu z důvodu přesného stanovení výměry požadovaného
pozemku.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 22 z 66

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

2.10 Prodej pozemků z majetku města v ul. Vrchovinská
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/10 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/10 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM usnesením č. RM 321-13576/15 ze dne 11.05.2015 zveřejnit záměr města prodat zaplocené
pozemky pozemková parcela č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a č.
681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a dále pozemek pozemková parcela
č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace vše v k.
ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na LV č. 10 001 pro k. ú. A obec Nové Město nad Metují za
minimální cenu 307 Kč/m2 pozemku. Záměr města byl zveřejněn ode dne 19.05.2015 do dne 05.06.2015. Ke
zveřejněnému záměru města byla podána 1 nabídka v otevřené obálce od manželů R., kteří nabídli městu 310 Kč/m2
pozemku. Příloha: zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM souhlasit nebo nesouhlasit s prodejem pozemků za nabídnutou cenu a dle podmínek uvedených v
záměru města.
Odůvodnění:
OMM opakovaně upozorňuje, že požadované pozemky se nacházejí dle platného i nově projednávaného územního
pánu v ploše veřejné zeleně. Odborné útvary s prodejem nesouhlasí. Převažující je názor s prodejem vyčkat
minimálně do doby realizace Studie zeleně.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Opět zopakováno záporné stanovisko OMMM a ARCH – nerozhodovat alespoň do doby schválení studie zeleně a
dále rizika vyplývající z NOZ.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 323- 13635/15,

(uložen úkol číslo 19990).

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků pozemková parcela č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, pozemková parcela č. 681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha a pozemková parcela č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedených na LV č. 10 001 pro k. ú. A obec
Nové Město nad Metují do společného jmění manželů p. JR a OR za nabídnutou a tedy sjednanou cenu 310 Kč/m² pozemku
za těchto podmínek: město kupujícímu pozemky předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, platba
nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující, poplatek za
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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2.11 Nabídka na odkoupení 2/3 budovy čp. 926
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/11 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/11 - Flash
Identifikace:
CETUS CZ s. r. o. Nádražní 371, Nové Město nad Metují nabídla městu odkoupení podílu o velikosti 2/3 nemovitosti
pozemku st. P. č. 2127 o výměře 592 m2 se stavbou č. p. 926, občanská vybavenost, v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsané na LV č. 3043 v k. ú. A obci Nové Město nad Metují, za částku 1,8 mil. Kč. Město vlastní podíl nemovitosti o
velikosti 1/3. Nemovitost, která je v podílovém spoluvlastnictví, je užívána na základě dohody obou vlastníků a to tak,
že město užívá hernu stolního tenisu a kancelář s příslušenstvím. Ve společném užívání je nebytových prostor o
výměře 62 m2. Přístupovou komunikaci k nabízené části nemovitosti s pozemkem p. p. č. 699/24 v k. ú. NM město v
roce 2008 prodalo uvedené společnosti a zatím není součástí nabídky. Příloha: foto
K rozhodnutí:
1/ Doporučit ZM koupi. 2/ Nedoporučit ZM koupi. 3/ Zvážit možnosti využití objektu.
Odůvodnění:
OF: Z finančních důvodů nedoporučuje odkoupení. Město nemá pro nabízený objekt využití a možnost pronájmu je
vzhledem ke zkušenostem z jiných nebytových prostor (Dům zdraví) problematická. OSN: Vzhledem k tomu, že v této
chvíli nemáme vizi žádného využití objektu, zdá se požadovaná cena 1,8 mil. Vysoká. Pokud by město koupilo podíl
p. P. je třeba si také uvědomit, že město bude čekat běžná údržba od revizí počínaje až po nutné opravy, jako třeba:
nátěry dřevěných prvků a oken na objektu, oprava částí střech s AZC šablonami, oprava příjezdové komunikace. Dále
neznáme stav el. instalace v části kde sídlí p. P., stavy plynových zařízení umístěných v těchto prostorách apod.
Odhad nutných oprav v začátku bude činit 250 – 300 tis. Doporučuji ponechat stav spoluvlastnictví bez změn, ošetřit
užívání objektu novou smlouvou. ARCH: Doporučuje se touto nabídkou vážně zabývat. Vzhledem k velikosti a
umístění budovy ve městě, se jeví její kompletní vlastnictví jako výhodné. Otázkou je pak využití objektu, které by
nemělo být problémem. Může se jednat o různé sportovní a volnočasové aktivity či komunitní centrum. Zhodnocení
majetku města může být i případně pozdější prodej této poměrně rozsáhlé budovy s přilehlým pozemkem. OVRR:
Platný i nový UP NMnM vymezuje v tomto místě plochu občanské vybavenosti. Současné i případné budoucí využití
by mělo respektovat tuto funkci. Je na rozhodnutí města, jak naložit s nabídkou. Bude potřeba tuto věc řádně posoudit
a vyhodnotit. Oba předchozí rozdílné argumenty OSN a ARCH pokládám za rozumné. OMP: Před odmítnutím nabídky
navrhujeme zvážit možnost, po odkoupení podílu 2/3 nemovitosti do majetku města, využít objekt např. pro hasiče
nebo pro multifunkční centrum a zvýšit tím i šanci na zachování jedinečné herny stolního tenisu.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem ke stavu objektu a požadované ceně se radní shodli, že nabídku pro ZM nedoporučí.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 323- 13636/15,

(uložen úkol číslo 19991).

RM doporučuje ZM nesouhlasit s přijetím nabídky spoluvlastníka nemovitosti na odkoupení podílu o velikosti 2/3 nemovitosti
pozemku st. P. č. 2127 o výměře 592 m2 se stavbou č. p. 926, občanská vybavenost, v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsané na LV č. 3043 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za částku 1,8 mil. Kč.
RM 323 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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2.12 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/12 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/12 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, IV-Podmokly, Teplická 874/8 žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Název stavby: Nové Město nad Metují n.M. knn smyčka 425/1,2 Pham. Navržená smlouva je v
příloze - návrh smlouvy budoucí o VB-ČEZ. Předpokládaný rozsah věcného břemene je 2 bm, viz příloha - situační
výkres, budoucí VB-ČEZ. Za zřízení věcného břemene osobní služebnosti spočívajícího v zřízení umístění a
provozování zařízení distribuční soustavy nabízí městu 1000 Kč + DPH, tj. 500 Kč za 1 bm + DPH v zákonné výši,
která bude vyplacena za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy.
Odůvodnění:
Příslušné odbory souhlasí.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 323- 13637/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19992).

RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové Město nad Metují předložené v příloze. Věcné břemeno bude dle geometrického
plánu vyhotoveného na náklady žadatele podle skutečného provedení, zřízeno v rozsahu cca 2 bm za sjednanou cenu 500
Kč za 1 bm + DPH v zákonné výši, která bude vyplacena za podmínek sjednaných vlastní smlouvou.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.13 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 323 - bod 2/13 - Flash Příloha: RM 323 - bod 2/13 - Flash
Identifikace:
1 ks vrba jíva (trojkmen) na pozemku p.č. 632/4 v k.ú. Nové Město nad Metují
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Strom roste za bytovým domem č.p. 583 v ul. Malecí. Jedná se o trojkmen s tlakovou vidlicí. Část koruny je zcela
suchá, patrné jsou plodnice dřevokazných hub.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Marie Petruželková se dotazovala, zda se bude vysazovat něco nového. Vadí ji, že se zeleň dost kácí. Odpověď pana
Trojana - náhradní výsadba bude provedena, ale na jiném místě ve městě. TS se vždy snaží o náhradní výsadbu
nejméně 1:1.
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 323- 13638/15,

(uložen úkol číslo 19993).

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks vrby jívy (trojkmen) na pozemku p.č. 632/4 v k.ú. Nové Město nad Metují.
RM 323 Souhlasí.
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RM 323 - 8.6.2015

2.14 Údržba keřů v ulici Nádražní - podnět Ing. Neumanna

Identifikace:
Ing. Neumann žádá, aby byl vlastník pozemku pod slévárnou, který sousedí s městským chodníkem v Nádražní ulici,
vyzván k údržbě keřů, které zasahují z jeho pozemku do chodníku v ulici Nádražní a začínají tam značně omezovat
průchod.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 323- 13639/15,

Ing. Petr Neumann radní Rada města

(uložen úkol číslo 19994).

RM ukládá OMP vyzvat vlastníka pozemku pod slévárnou, který sousedí s městským chodníkem v Nádražní ulici, k údržbě
keřů, které zasahují z jeho pozemku do chodníku v ulici Nádražní a začínají tam značně omezovat průchod.
RM 323 Ukládá.
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Čl 3

RM 323 - 8.6.2015

Rozvoj

15:45

OMM

3.1 Reakce města na vyhlášení místního referenda

Identifikace:
Stanovení dalšího postupu vedení města v souvislosti s vyhlášením místního referenda a s vystoupením Ing. Z. na ZM
č. 107.
K rozhodnutí:
Doporučení pro ZM - reakce na vyhlášení místního referenda
Odůvodnění:
Usnesením č. ZM 107-7272/15 ze dne 23.04.2015 vzalo ZM na vědomí aktuální informace k záležitostem týkajícím
se návrhu na konání místního referenda, především pak informaci o usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze
dne 15.04.2015, kterým bylo vyhlášeno místní referendum o otázce navržené přípravným výborem tak, že toto místní
referendum se bude konat současně s nejbližšími volbami do Zastupitelstva města Nové Město nad Metují.
Nyní je třeba určit další postup, zejména ve vztahu k požadavkům zástupců přípravného výboru, týkajícím se
vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy a k mediální prezentaci zástupců přípravného výboru.
Navrhováno je pověřit ST k jednáním o tranzitní dopravě v příslušných orgánech (KÚ, ŘSD, MD), využít také
aktuálního jmenování ST členem Pracovní komise k akci Rozšíření průmyslové zóny Solnice- Kvasiny zřízené Radou
Královéhradeckého kraje.
Zároveň je třeba mít předloženy argumenty ze strany přípravného výboru k jimi navržené trase obchvatu města, která
se z pohledu vedení města jeví jako značně problematická a je navržena v blízkosti stávající zástavby.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali současně i o provázanosti tohoto bodu na bod 3/3. Byly vyjasněny pojmy vyhledávací studie a
návrhová studie, a to i s ohledem na to, kdo má být jejich pořizovatelem. Dále bylo vysvětleno, jak a o čem bude
jednáno s Královéhradeckým krajem a jaké vazby mají tyto kroky na současný proces schvalování nového ÚP.
Hlasováno 6 pro, jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13640/15,

(uložen úkol číslo 19995).

RM doporučuje ZM uložit ST jednat na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a
dalších příslušných subjektů o možnostech řešení tranzitní dopravy vedoucí přes město v souvislosti s plánovanými
investicemi do dopravní infrastruktury na území kraje a rozšířením výrobního areálu Kvasiny. RM zároveň doporučuje ZM
uložit ST, aby vyzval přípravný výbor pro konání místního referenda k doložení důvodů a argumentů pro jimi navrhovanou
trasu obchvatu města.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.2 Zápis č. 2 ze zasedání komise pro výstavbu a rozvoj
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/2 - Flash Příloha: RM 323 - 3/2 - Flash
Identifikace:
RM je předkládán zápis z 2. zasedání komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne 20. května 2015.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 2. zasedání komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Zápis ze zasedání komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13641/15
RM bere na vědomí zápis z 2. zasedání komise pro výstavbu a rozvoj ve znění přílohy č. RM 323 - 3/1.
RM 323 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Informace k postupu při projednávání nového územního plánu

Identifikace:
Aktuální Informace k postupu při projednávání nového územního plánu.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální informace k projednávání nového územního plánu
Odůvodnění:
Pracovní seminář byl uspořádán nad rámec zákonného procesu, kdy je stavebním zákonem uloženo vyhodnotit
veřejné projednání návrhu ÚP pořizovateli ve spolupráci s určeným zastupitelem. ST jako určený zastupitel k tomuto
vyhodnocení přizval i ostatní členy ZM. V rámci semináře rovněž zazněla rekapitulace průběhu projednávání návrhu
ÚP, obdržené námitky a připomínky včetně dosavadního procesu jejich vyhodnocování a byl nastíněn další postup
včetně pravděpodobné nutnosti konání opakovaného veřejného projednání.
Na semináři byla dále probírána otázka spojitosti procesu pořizování nového ÚP a Krajským soudem v Hradci Králové
vyhlášeného místního referenda, které se má konat v roce 2018. V této souvislosti byly připomenuty základní principy
a vazby mezi jednotlivými územně plánovacími dokumentacemi, zejména vztah návrhu ÚP Nového Města nad Metují
k vydaným Zásadám územního rozvoje KHK.
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu 3/1. lasováno 6 pro, jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13642/15,

(uložen úkol číslo 19996).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace z pracovního semináře členů ZM, který se konal dne 8.4.2015, kde byli
zastupitelé seznámeni se zbývajícími, doposud nevyhodnocenými připomínkami a námitkami, podanými v rámci veřejného
projednání návrhu nového ÚP. Na tomto semináři bylo mj. konstatováno, že vyhlášené místní referendum není důvodem, ze
kterého by v probíhajícím procesu pořizování nového ÚP nemohlo být pokračováno.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.4 Źádost RS - řešení plotu podél pozemku
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/4 - Flash Příloha: RM 323 - 3/4 - Flash
Identifikace:
PVO 206 ze dne 19.05.2015 uložila OMM opakovaně vyzvat p. S. k předložení návrhu ve věci řešení plotu podél jeho
pozemku v ul.
Nerudova a získané podklady vč. stanoviska OMM a ARCH předložit do programu jednání RM 323. Nyní je tedy do
RM předkládána opětovně podaná žádost p. RS.
K rozhodnutí:
Souhlasit s rekonstrukcí plotu.
Odůvodnění:
ARCH s předloženým návrhem souhlasí, ORM také nemá připomínky.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13643/15
RM souhlasí s rekonstrukcí plotu, který bude proveden na p.p.č. 646/10 a 646/17, a to dle příloh RM 323 - 3/4.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací - Stará ekologická zátěž Elton
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/5 - Flash Příloha: RM 323 - 3/5 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací ze dne 01.08.2011, ve znění
přílohy RM 323-3/5, smlouva je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují (objednatel) a firmou AECOM CZ
s.r.o. (zhotovitel) v rámci projektu „Stará ekologická zátěž ELTON – doprůzkum znečištění“. Předmětem Dodatku č. 8
je vyčíslení méněprací na projektu a tím snížení smluvní ceny. Na základě Metodické změny č. 4 k níž bylo vydáno
souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dne 29.05.2015 se smluvní cena snižuje o 343.520 Kč.
Méněpráce vznikly za prvé díky zpoždění začátku projektu téměř o rok a za druhé v důsledku pomalejší chemické
reakce (dehalogenaci) v několika vrtech, čímž nedošlo k použití všech navržených redukčních činidel dle projektové
dokumentace a nebylo provedeno následné vzorkování a vyhodnocení.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací ze dne 1. 8. 2011, jehož předmětem jsou méněpráce na
projektu Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13644/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19997).

RM schvaluje Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o provedení prací ze dne 01.08.2011 ve znění přílohy RM 323 -3/5, jehož
předmětem jsou méněpráce na projektu Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění. RM pověřuje starostu k
podpisu tohoto dodatku.
RM 323 Schvaluje.
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3.6 Výsledky grantového řízení – Škoda Auto
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/6 - Flash Příloha: RM 323 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. RM 317-13355/15 schválila RM podání 3 žádostí do grantových programů společnosti Škoda Auto a.s.
pro rok 2015, a to na akce „Obnova stromořadí v ul. Smetanova“, „Nasvětlení přechodu v ul. Českých Bratří u DPS“ a
„Měřič rychlosti v ulici Náchodská. Žádosti byly podány v průběhu března a dubna roku 2015. Ke konci května 2015
byly městu sděleny tyto výsledky: žádost o grant s projektem Měřič rychlosti v ul. Náchodská nebyla úspěšná,
grantové řízení, do kterého byl zaslán projekt Obnova stromořadí v ul. Smetanova, nebylo prozatím vyhodnoceno,
projekt Nasvětlení přechodu v ul. Českých Bratří u DPS byl vybrán k podpoře. Celkové náklady tohoto projektu činí
220.000 Kč, požadováno od společnosti Škoda Auto bylo 120.000 Kč. Hodnotící komise však projekt podpořila
částkou nižší, a to 70.000 Kč. Přijmutím daru se město zavazuje jej použít do 31. 12. 2015. Pokud by město nechtělo
realizovat projekt v celém rozsahu, je požadavkem Škoda Auto při případné redukci projektu udržení poměru
spolufinancování, který byl uveden v žádosti (procentní spoluúčast města 42 %). U tohoto projektu ORM redukci
nedoporučuje. Znění zprávy a návrh darovací smlouvy je přílohou tohoto bodu. Náklady na projekt nejsou v současné
době zařazeny do rozpočtu města na rok 2015. V případě realizace projektu by bylo nutné schválit novou položku
rozpočtu a rozpočtové opatření, tzn. Přesun 250 tis. Kč, a to 210 tis. Kč z § 3631 nasvětlení přechodu ul. Havlíčkova
(u bývalého Klubu) - PD a realizace a 40 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova
sklepních prostorů.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zařadit novou položku do rozpočtu, doporučit ZM schválit rozpočtové opatření, doporučit ZM schválit
darovací smlouvu, doporučit ZM pověřit starostu podpisem darovací smlouvy.
Odůvodnění:
OF: Souhlasím s RO. Jedná se o změnu, kdy bude spolufinancován přechod, na který dotace byla poskytnuta.
ORM doporučuje realizaci.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13645/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19998).

RM doporučuje ZM schválit novou položku rozpočtu "Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici
Českých bratří". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 210 tis. Kč z § 3631 nasvětlení přechodu ul.
Havlíčkova (u bývalého Klubu) - PD a realizace a 40 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 obnova sklepních prostorů na tuto novou položku. RM doporučuje ZM souhlasit s darovací smlouvou mezi Škoda Auto
(dárce) a městem Nové Město nad Metují (obdarovaný) na dar ve formě peněžních prostředků ve výši 70 000 Kč za účelem
realizace projektu „Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici Českých Bratří v Novém Městě nad
Metují“ v rámci grantového programu dárce „Dopravní bezpečnost“ ve znění přílohy RM 323 -3/6. RM doporučuje ZM pověřit
ST podpisem této darovací smlouvy.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.7 Sanace hradební zdi – MUZEUM – rozpočtové opatření

Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení rozpočtové opatření v rámci akce Sanace hradební zdi – MUZEUM. Akce je
dotována z Operačního programu Životní prostředí. Výdaje na letošní rok byly stanoveny na částku 140 tis. Kč,
předpoklad dotace byl 65 tis. Kč. U výplaty dotace nebylo počítáno s velkou časovou prodlevou, proto byly výdaje na
rok 2015 sníženy o dotaci a v rozpočtu je schváleno 75 tis. Kč. Z důvodu kontroly dokumentů, které si projektový
manažer na SFŽP vyžádal, bude mezi schválením faktur, podáním žádosti o platbu a následným vyplacením dotace
větší časová prodleva. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu §1611 – Sanace
hradební zdi - MUZEUM o částku 25 tis. Kč (předpokládané skutečné náklady se sníží na částku 100 tis. Kč).
Navýšení bude pokryto přesunem z položky Finanční rezerva.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
OF: Souhlasím s RO. Jedná se pouze o dočasné předfinancování akce. Po poskytnutí dotace budou tyto finanční
prostředky opět k dispozici.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 323- 13646/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19999).

RM schvaluje rozpočtové opatření – navýšení § 3322 - Sanace hradební zdi - MUZEUM (org. 1611) o částku 25 tis. Kč.
Navýšení bude kryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) – Úspory energií II. etapa – stavba 06 – DDM

Identifikace:
V loňském roce byl ukončen projekt Úspory energií I. - stavba 6 - DDM, v rámci kterého proběhlo zateplení objektu
domu dětí a mládeže. V letošním roce budou na Státní fond životního prostředí předloženy podklady pro závěrečné
vyhodnocení akce. Administrace projektu je prováděna firmou Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na základě
Mandátní smlouvy 7039/I z roku 2007 a platných Dodatků. Předmětem smlouvy byla komplexní administrace projektů
Úspory energií I. a II. Při sestavování rozpočtu na rok 2015 byl opomenut výdaj na úkon podání závěrečného
vyhodnocení akce a s ním spojených výdajů, a to v důsledku personálních změn a předání agendy. ORM předkládá
RM a následně ZM ke schválení novou položku do rozpočtu města na rok 2015 - Úspory energií II. etapa - DDM a
rozpočtové opatření – přesun 30.000 Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto novou položku.
K rozhodnutí:
Zařadit novou položku do rozpočtu a schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
M. Petruželková - peníze na cyklostezky jsou vyčleněny? ORM - ano. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 323- 13647/15,

(uložen úkol číslo 20000).

RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2015 novou položku „Úspory energií II. etapa – DDM“ a schválit RO –
přesun 30.000 Kč z § 2219 Cyklostezka v ul. Náchodská na tuto novou položku.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.9 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/9 - Flash Příloha: RM 323 - 3/9 - Flash
Identifikace:
OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 323 - 3/9.
K rozhodnutí:
RM doporučuje ZM vzít aktuální stav na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 323- 13648/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20001).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 2.6.2015 ve znění přílohy č. RM 323 - 3/9.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul.
Nerudova"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/10 - Flash Příloha: RM 323 - 3/10 - Flash
Identifikace:
RM 321 uložila OMM připravit návrh na vypsání soutěže na zpracování "Studie autobusového terminálu Rychta a
parkování v ul. Nerudova". RM ukládá OMM předložit tento návrh do červnového ZM. Tento návrh je předložen v
příloze RM 323 - 3/10.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložený návrh na vypsání soutěže a doporučit ZM uložit ST zahájit kroky, které
povedou k zajištění realizace soutěže o návrh, dále doporučit ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku - Studie
autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova a schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní dotazovali, co všechno by mělo být zpracováno a proč - jde o poměrně vysokou částku. OMM,
ARCH a ORM - vysvětlili vazbu na IROP a možnost získání dotace na realizaci, ta musí být připravena. Také bylo
vysvětleno, proč architektonická soutěž. Mj. cennost území a vazba na platný RP pro tuto lokalitu. Navrhovaná částka
je jakýsi maximální odhad, je tedy téměř jisté, že dojde k poklesu částky např. na 300 tisíc. Další diskuse se pak právě
týkala financí a na základě debaty došlo k úpravě přílohy, která tuto oblast řeší. Bylo doporučeno OMM připravit na
ZM odpověď na dotazy, jaký bude pak další postup po zpracování a určení vítězné studie. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 323- 13649/15,

(uložen úkol číslo 20002).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený návrh na vypsání soutěže v upraveném znění přílohy na zpracování "Studie
autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". RM doporučuje ZM uložit ST zahájit kroky, které povedou k
zajištění realizace soutěže o návrh na "Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova". RM doporučuje
ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku - Studie autobusového terminálu Rychta a parkování v ul. Nerudova a schválit
rozpočtové opatření - přesun 300 tis. Kč z § 3322 Program regenerace - příspěvky na obnovu památek na tuto novou položku.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.11 Návrh řešení při úpravě chodníku v ulici 28. října v Novém Městě nad Metují (žádost občanů)
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/11 - Flash Příloha: RM 323 - 3/11 - Flash
Identifikace:
ZM 107 vzalo na vědomí Prohlášení k zamýšlenému řešení při úpravě chodníku v ulici 28. října v Novém Městě nad
Metují, vlastníků nemovitostí p. IH, p. JŠ), p. VR a p. LR a uložilo ST:
1/ do ZM 108 připravit podklady pro odstranění nedostatků při rekonstrukci chodníku v ul. 28. října.
2/ do ZM 108 zjistit a informovat o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října, čímž došlo k ohrožení
sousedních
nemovitostí. Požadované podklady a informace jsou v příloze RM 323 -3/11.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předložené informace a stanovit další postup
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali nad předloženými návrhy řešení - ST + MST informovali o jednání, kam je žadatelé pozvali na
středu 10.06.2015.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 323- 13650/15,

(uložen úkol číslo 20003).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace k možnostem odstranění nedostatků při rekonstrukci chodníku v ul.
28. října a o důvodech zvýšení nivelety chodníku v ul. 28. října. RM doporučuje ZM uložit realizaci opatření dle přílohy č. RM
323 - 3/11 - varianta 1/b.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 VŘ - PD- rekonstrukce plochy před vstupem, řešení bezbariérové rampy a přístřešku u MŠ František,
Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/12 - Flash Příloha: RM 323 - 3/12 - Flash
Identifikace:
Dne 03.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na akci „PD- rekonstrukce plochy před vstupem, řešení bezbariérové rampy a přístřešku u MŠ František,
Nové Město nad Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Před
vyhlášením výběrového řízení proběhlo poptávkové řízení, cenová nabídka ale převýšila cenu 100 tis. Kč, která je
dána Zásadami města pro zadávání veřejných zakázek jako limitní pro zadávání formou objednávky. Proto bylo
vypsáno VŘ a výsledky musí schválit RM.
K rozhodnutí:
Zrušit zadání veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Důvody zrušení zakázky a další postup vysvětlila radním vedoucí ORM. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 323- 13651/15,

(uložen úkol číslo 20004).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, ruší veřejnou
zakázku malého rozsahu „PD- rekonstrukce plochy před vstupem, řešení bezbariérové rampy a přístřešku u MŠ František,
Nové Město nad Metují“.
RM 323 Ruší.
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3.13 Žádost OS Větrník - možnosti řešení dopravy u bytového domu č. p. 596-7 v ulici 28. října
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/13 - Flash Příloha: RM 323 - 3/13 - Flash
Identifikace:
RM 319 projednala možnosti řešení dopravy u bytového domu č. p. 596-7 v ulici 28. října a uložila OMM začít
projednávat umístění zpomalovacího prahu, vč. Svislého DZ s obyvatele bytového domu č. p. 596-7 a dotčenými
orgány. RM uložila OMM ve spolupráci s TS zajistit realizaci zpomalovacího prahu, svislého DZ a bočních zábran,
pokud budou zajištěna všechna souhlasná stanoviska a potřebná povolení. V návaznosti na toto usnesení byla OS
Větrník dne 13.05.2015 podána nová žádost v příloze, ta je nyní předložena RM k projednání.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a stanovit další postup a postoupit do ZM
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 323 - 3/13.
Doporučené usnesení od ORM: RM ukládá OMM svolat jednání za přítomnosti dotčených stran – OS Větrník, město,
zástupce SK, fotbalového klubu, nájemců Domu zdraví, případně dalších, k projednání možností úprav dopravního
režimu v této oblasti.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o návrhu a o tom, s čím zástupci města půjdou na schůzku.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 323- 13652/15,

(uložen úkol číslo 20005).

RM bere na vědomí žádost podanou OS Větrník ze dne 13.05.2015 a ukládá OMM svolat jednání za přítomnosti dotčených
stran – OS Větrník, město, zástupce SK, fotbalového klubu, nájemců Domu zdraví, případně dalších, k projednání možností
úprav dopravního režimu v této oblasti.
RM 323 Bere na vědomí.
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3.14 Požadavek OV Vrchoviny - obnovení umístění zrcadel na kruhovém objezdu a pod železničním
viaduktem směr Šonov
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/14 - Flash Příloha: RM 323 - 3/14 - Flash
Identifikace:
V zápise OV Vrchoviny č. 1/ 2015 ze dne 10. 3. 2015 bylo přijato toto usnesení: "OV doporučuje obnovení umístění
zrcadel na kruhovém objezdu a pod železničním viaduktem směr Šonov v původních místech." Umístění dopravních
zrcadel u kruhové křižovatky a pod železničním viaduktem ve směru na Šonov je možné – prověřeno telefonicky na DI
Náchod. V obou případech však náklady na umístění bude muset hradit město Nové
Město nad Metují. V případě výjezdu ze směru od Šonova do kruhové křižovatky bude zrcadlo sloužit jako pomocný
prostředek pro výjezd z místní komunikace. Tato komunikace není v pasportu komunikačních sítí ve správě SÚS
Královéhradeckého kraje. V místě pod železničním viaduktem ve směru na Šonov se jedná o krajskou silnici č. III/285
20. Zde však došlo v roce 2011 k osazení nového železničního mostu, který je dostatečně široký. Protože došlo k
tomuto rozšíření, tak již není důvod pro navrácení dopravního zrcadla. Pokud bude město na navrácení zrcadla v
tomto místě trvat, tak ho bude muset hradit z vlastních prostředků.
Odhad nákladů na osazení 1 kusu dopravního zrcadla – 8 – 10 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Uložit OMM svolat místní šetření za účasti Policie ČR a ODSH a prověřit účelnost umístění dopravního zrcadla při
vjezdu do okružní křižovatky ve směru od pohostinství a následně předložit do RM, nesouhlasit s umístěním
dopravního zrcadla pod železničním viaduktem ve směru na Šonov.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že bude opět jednáno o obou zrcadlech.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 323- 13653/15,

(uložen úkol číslo 20006).

RM ukládá OMM svolat místní šetření za účasti Policie ČR a ODSH a prověřit účelnost umístění dopravních zrcadel při
vjezdu do okružní křižovatky ve Vrchovinách ve směru od pohostinství a pod železničním viaduktem směr Šonov, výsledky
projednání opětovně předložit do RM.
RM 323 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Souhlas se stavbou kanalizační přípojky na p.p.č. 2033/23 k.ú. Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/15 - Flash Příloha: RM 323 - 3/15 - Flash
Identifikace:
V. a P. K. žádají o souhlas se stavbou kanalizační přípojky na p.p.č. 2033/23 v ulici Na Zadomí dle situace PD arch.č.
179-13, J. Vondřejc, Projektové ateliery v příloze. Jedná se o napojení č.p. 1243, Husovo náměstí.
K rozhodnutí:
Souhlasit se stavbou
Odůvodnění:
OMP nemá námitky.
OVRR vydá územní souhlas, pokud budou splněny podmínky stavebního zákona.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 323- 13654/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20007).

RM souhlasí s umístěním a provedením stavby kanalizační přípojky č.p. 1243, Husovo nám. na p.p.č. 2033/23, k.ú. Nové
Město nad Metují dle přílohy RM 323 - 3/15 a ukládá ORM vydat souhlas v příslušném stavebním řízení.
RM 323 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

3.16 VZ - Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/16 - Flash Příloha: RM 323 - 3/16 - Flash
Identifikace:
Dne 19.05.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 20.05.2015 proběhlo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“.
Uchazeči byli vyzváni k doplnění dokladů a dne 03.06.2015 zasedla hodnotící komise ke svému druhému jednání.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 323- 13655/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20008).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje z veřejné
zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmu Jan Renfus,
Riegrova 195, 547 01 Náchod, z důvodu nedoložení dokladu osvědčující odbornou způsobilost a smlouvy o dílo v
elektronické podobě.
RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ firmě
TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 434.632,00 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TECHPROFI HK, s.r.o., K Dolíkám 716, 503 11
Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 323 - 3/16 a pověřuje ST jejím podpisem. V případě nezájmu firmy, která se umístila
na prvním místě, RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace topných rozvodů ZŠ Komenského,
Nové Město nad Metují“ firmě na druhém místě: JH Plyn, s.r.o., Na Drahách 47, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy za
nabídkovou cenu 450.371,68 Kč vč. DPH.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice Na
Hradčanech)
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/17 - Flash Příloha: RM 323 - 3/17 - Flash
Identifikace:
RM 304 schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro ÚS, stavební povolení a
provedení stavby na PD - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech firmou Dopravně
inženýrská kancelář s.r.o. Bozděchova 1668, Hradce Králové. Termín předání dokumentace dle SOD byl 31.05.2015.
Z důvodů koordinace projektu s projektem silnice III/28522, který projektant zpracovává pro SÚS KHK, požaduje
posunutí termínu předání dokumentace na 30.09.2015.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zněním Dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522
(ulice Na Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 323-3/17.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 323- 13656/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20009).

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 195/2014 na zpracování PD „Chodník podél silnice III/28522 (ulice
Na Hradčanech) ve znění přílohy č. RM 323 -3/17 a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM 323 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

3.18 Jmenování náhradníků komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/18 - Flash Příloha: RM 323 - 3/18 - Flash
Identifikace:
Pro veřejnou zakázku „Nové Město nad Metují, okr. Náchod – cisternová automobilová stříkačka“, která je zadávána v
režimu zjednodušeného podlimitního řízení, je nutné jmenovat náhradníky do komise pro otevírání obálek s
nabídkami uchazečů a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Do komise pro otevírání obálek jsou pro výše
uvedenou zakázku navrženi tito náhradníci: pí Renata Konvalinová, Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Petr Mach, Mgr.
Lucie Šímová, Ing. Jiří Kunte. Do komise pro posouzení a hodnocení nabídek jsou pro výše uvedenou zakázku
navrženi tito náhradníci: pí Renata Konvalinová, Ing. Libor Pozděna, Petr Hable, Ing. Miloš Skalský, Ing. Petr Mach,
Mgr. Lucie Šímová, Vladimír Rejchrt, Ing. Kateřina Novotná, Zdeněk Kábrt. Seznam členů komisí a jejich náhradníků
je uveden v příloze RM.
K rozhodnutí:
Jmenovat náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a komise pro posouzení a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku „Nové Město nad Metují, okr. Náchod – cisternová automobilová stříkačka“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý upozornil na problematiku svolávání a určování termínů schůzek komisí pro obálky a zakázky, doporučil
oslovit členy před stanovením termínů, aby nehrozily velké počty omluv a neúčastí. ORM přislíbili toto řešit.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 323- 13657/15
RM jmenuje pro veřejnou zakázku „Nové Město nad Metují, okr. Náchod – cisternová automobilová stříkačka“ náhradníky do
komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů: pí Renata Konvalinová, Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Petr Mach, Mgr.
Lucie Šímová, Ing. Jiří Kunte.
RM jmenuje pro veřejnou zakázku „Nové Město nad Metují, okr. Náchod – cisternová automobilová stříkačka“ náhradníky do
komise pro posouzení a hodnocení nabídek: pí Renata Konvalinová, Ing. Libor Pozděna, Petr Hable, Ing. Miloš Skalský, Ing.
Petr Mach, Mgr. Lucie Šímová, Vladimír Rejchrt, Ing. Kateřina Novotná, Zdeněk Kábrt.
RM 323 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

3.19 Upozornění na technický stav ulice Kpt. Jaroše - ALUROL spol. s.r.o.
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/19 - Flash Příloha: RM 323 - 3/19 - Flash
Identifikace:
Dne 26.05.2015 byl doručen dopis s fotodokumentací upozorňující na špatný technický stav ulice Kpt. Jaroše
společností ALUROL spol. s.r.o. Součástí dopisu je podpisový arch podepsaný okolními firmami a trvale bydlícími
obyvateli. Společnost se dotazuje, jestli město plánuje v nejbližší době rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše. Dopis včetně
příloh je součástí RM 323 čl. 3/19.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a rozhodnout o budoucnosti rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše
Odůvodnění:
Pokud budou finanční možnosti města na konci roku přívětivé, OMM doporučuje začlenit položku "rekonstrukce ulice
Kpt. Jaroše" do návrhu rozpočtu města na roky 2016-2018. S tím, že by jeden rok se připravila projektová
dokumentace a následující rok by došlo k realizaci. Zároveň budou hledány případné dotační prostředky na realizaci.
Uvažuje se o založení národních programů, které by sloužili k rekonstrukci komunikací. Ulice Kpt. Jaroše je již v
zásobníku akcí pod ID 745 s poznámkou, že o vložení do zásobníku rozhodovala RM 305- 12925/14. Jednalo se o
podněty OV Krčín, který se zabýval rekonstrukcí komunikací v ulicích Železova louka a Jarošova. RM uložila svým
usnesením zařadit komunikaci v ulicích Jarošova a Železova louka do Zásobníku investic.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly informace o odhadu finančních nákladů. Při řešení rekonstrukce na úseku, který je v nejhorším
stavu, je hrubý odhad nákladů 3,5 mil Kč (tj. od křižovatky u Papežů po odbočku do ulice Krátké). Bude zde třeba řešit
nejen povrch komunikace, ale i VO, parkování + chodníky a je zde otázka, jak to je s kanalizací.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 323- 13658/15,

(uložen úkol číslo 20010).

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.
RM 323 Ukládá.

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

3.20 "Stavební úpravy vodovodu Nové Město n.Metují ul. 28. října a další" - oznámení VaK a.s. o vstupu na
pozemky
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/20 - Flash Příloha: RM 323 - 3/20 - Flash
Identifikace:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. oznámením v příloze informují o zahájení stavby "Stavební úpravy vodovodu
Nové Město nad Metují v ul. 28. října a další", která bude provedena v červenci - září 2015 bezvýkopovou technologií
protahováním a řízeným protlakem s pomocí montážních jam. Přesný termín bude projednán zhotovitelem, který
vzejde z výběrového řízení.
Zhotovitel uzavře nájemní smlouvu s ORM na montážní jámy.
Omezení provozu na komunikacích je řešeno návrhem dopravního značení, práce v kruhovém objezdu budou
prováděny v září, po ukončení uzavírky v Náchodské ulici. PD stavby předložena na jednání.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 323- 13659/15
RM bere na vědomí informaci o stavebních úpravách vodovodu stavby "Stavební úpravy vodovodu Nové Město nad Metují v
ul. 28. října a další", která bude provedena v červenci - září 2015 bezvýkopovou technologií protahováním a řízeným
protlakem s pomocí montážních jam v rozsahu dle přílohy RM 323 - 3/20.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

3.21 Dodatek č.1 SoD Stavby "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/21 - Flash Příloha: RM 323 - 3/21 - Flash
Identifikace:
Při realizaci stavby byla dohodnuta změna technologie provádění podkladní vrstvy parkovacích stání. Projektovaná
vrstva recyklace za studena bude nahrazena vrstvou mechanicky zpevněného kameniva, která bude levnější. Z
důvodu změny PD po jednání s SFDI se zmenšuje parkovací pruh o 1 stání. Změna byla odsouhlasena projektantem
a technickým dozorem, technické parametry a kvalita díla se nemění. Změna je specifikována Dodatkem č. 1. v
příloze. Původní cena s DPH 957 303,81 Kč se snižuje dodatkem na 786 025,92 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č.1.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
ST - dotaz na důvody, které vedou k tomu, že zde ubude jedno parkovací stání - vedoucí ORM podala vysvětlení.
MST žádal o vysvětlení postupu s opakovaným podáním žádosti o dotaci na SFDI. Žádost byla podána s tím, že
budovat už nyní můžeme. Fakturace až po schválení dotace. Informace o tom, zda dotaci dostaneme, bude cca do
poloviny srpna a písemně v září. V rozpočtu města je schválena celá potřebná realizační částka.
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 323- 13660/15,

(uložen úkol číslo 20011).

RM schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo "III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská" mezi městem Nové
Město nad Metují a Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 10 Praha 10 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 Dotaz z webu - p. P., rekonstrukce chodníku u prodejny Verner v ul. Malecí
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/22 - Flash Příloha: RM 323 - 3/22 - Flash
Identifikace:
15.05.2015 dorazil dotaz na web města od p. P. Část dotazu zněla takto: „Udělá někdo nový chodník kolem Vernera,
pizzerie a papírnictví? Jsou tam vystouplé šachty a je to nebezpečné, tam jít (o jednu tu šachtu klopýtlo batole a
škaredě si nabilo hlavičku a odřelo)“. Bylo mu takto odpovězeno TS a OMM: Nový chodník před prodejnami na Malecí
je možné zhotovit jedině jako investici schválenou ZM. TS zde po kontrole provedou nejnutnější opravy, aby se
zlepšila bezpečnost chodců. Vystouplé šachty patří k budově, město by mělo - v případě, že by se měl chodník
rekonstruovat - jednat s majitelem objektů o společném postupu. Váš podnět předložíme do programu jednání Rady
města Nové Město nad Metují, která rozhodne o tom, zda bude navrhovaná investice zařazena do seznamu
investičních akcí města, ze kterého pak každoročně vybírá ZM při schvalování rozpočtu akce k realizaci v daném roce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí. Ne/Souhlasit se zařazením rekonstrukce chodníku do Zásobníku investic
Odůvodnění:
Jedná se o zbývající část chodníku v původním stavu (z dlaždic) před Pizzerií Malecí. Tento chodník před č.p. 205 má
délku cca 35 m a 105 m2. Před prodejnou Verner a ordinací je chodník zrekonstruován ze zámkové dlažby.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - jsou tam místa, která by šlo řešit opravou nebo předlážděním. ST - nakročit podobným způsobem jako u
sousedních ordinací "doktorů", tj. společnou investicí.
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 323- 13661/15,

(uložen úkol číslo 20012).

RM bere na vědomí podnět p. P. ze dne 15.05.2015 vložený jako příspěvek na web města v rubrice Dotazy a odpovědi. RM
ukládá OMM svolat koordinační schůzku mezi městem a majiteli a provozovateli dotčených pozemků.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.7.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

3.23 Pořízení vozidla CAS 20 pro JSDH Nové Město nad Metují – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
KHK
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/23 - Flash Příloha: RM 323 - 3/23 - Flash
Identifikace:
ZM100 ze dne 29.01.2015 přijalo toto usnesení ZM 105- 7223/15 „ZM schvaluje podání žádosti do dotačního
programu Královéhradeckého kraje "Podpora hasičské techniky pro obce s JPO" na nákup nové hasičské cisterny“.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 11. května 2015 schválilo usnesením č.
ZK/21/1403/2015 přidělení finanční podpory formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné
projekty v oblasti regionální rozvoj: 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO ve výši 1mil. Kč. Nyní jsme
obdrželi návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro
obce s JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23 a pověřit starostu jejím podpisem, doporučit ZM vzít tuto smlouvu na
vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 323- 13662/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20013).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro
obce s JPO ve znění přílohy č. RM 323-3/23. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM doporučuje ZM vzít Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO ve znění přílohy
č. RM 323-3/23 na vědomí.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Smlouva o převodu a převzetí investorství
Zdroj. dokum.: RM 323 - 3/24 Příloha: RM 323 - 3/24
Identifikace:
Bod předložený z ORM přímo na jednání RM. ZM 101 odsouhlasilo podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. o možnost financování a následného provozování vybudované kanalizace v ul. Nábřežní, v souladu se Směrnicí
č. S14/03/14. Tato žádost byla na Vak Náchod podána, též byla v rozpočtu města schválena položka – kanalizace
Nábřežní, půjčka VaKu Náchod – 1.200 tis. Kč. Po telefonickém dotazu bylo ORM sděleno, že tato žádost byla
představenstvem společnosti schválena a nyní je městu předložena ke schválení Smlouva o převodu a převzetí
investorství. Město má v této chvíli zajištěnu PD pro územní řízení a má vydáno rozhodnutí o umístění stavby.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Smlouvu o převodu a převzetí investorství
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Vojnarová přednesla radním informaci týkající se smlouvy o zápůjčce - VaK Náchod. Smlouva o převzetí
investorství. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 323- 13663/15,

(uložen úkol číslo 20014).

RM schvaluje Smlouvu o převodu a převzetí investorství mezi Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a městem Nové Město
nad Metují na realizaci akce „ Kanalizace v ul. Nábřežní, Nové Město nad Metují“ ve znění přílohy RM 323 -3/24 a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 323 Schvaluje.
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3.25 Dopravní značení ul. Rašínova - zachování přechodně umístěné dopravní značky Zákaz zastavení

Identifikace:
Podnět ST vznesený přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:
ST vysvětlit situaci v ulici Rašínova - vidí jako účelné, aby přenosná, tzn. dočasná dopravní značka Zákaz zastavení v
zóně před školkou v ul. Rašínova, byla zde schválena a umístěna jako značení trvalé. Navrhuje proto tuto dopravní
značku nechat umístěnu i po rekonstrukci Náchodské. V tomto smyslu uložit úkol OMM.
K Čl. 3. 25 USNESENÍ č. RM 323- 13664/15,

(uložen úkol číslo 20015).

RM ukládá OMM projednat možnost trvalého umístění DZ Zákaz zastavení v ulici Rašínova i po skončení rekonstrukce ulice
Náchodské.
RM 323 Ukládá.

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

3.26 Připomínka Ing. Prouza - rekonstrukce ulice Pod Lipami

Identifikace:
Dotaz Ing. Prouzy vznesený přímo na jednání RM k realizaci rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Pod Lipami.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Informace podala Ing. Vojnarová - uskuteční se výběrové řízení. Předpokládá se realizace letos. Je to v přípravě.
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3.27 Ing. Prouza - lávka přes Metuji v ulici Pod Výrovem směrem k firmě Verner

Identifikace:
Připomínka Ing. Prouzy vznesená přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Radní upozornil, že poměrně nová lávka se v některých dřevěných částech rozesychá, měly být provedeny nátěry, ale
vypadá to, že buď nebyly, nebo nedostatečně, je to třeba prověřit, aby nevznikla škoda.
K Čl. 3. 27 USNESENÍ č. RM 323- 13665/15,

(uložen úkol číslo 20016).

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.
RM 323 Ukládá.
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Správa nemovitostí

13:00

OMM

4.1 Dohoda o ukončení smlouvy na dodávku tepla
(Int.: OSN/317) Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/1 - flash Příloha: RM 323 - 4/1 - flash
Identifikace:
Dohoda o ukončení smlouvy č.44/13 na dodávku tepla a TUV, pro nebytové prostory bývalé rehabilitace v objektu č
415, ul. 28. října. Smlouva mezi Městem Nové Město nad Metují a PNT s.r.o. byla sepsána na dobu neurčitou. Odběr
tepla a TUV byl realizován ve volných nebytových prostorech objektu (1. np, bývalé rehabilitace). Smlouva bude
ukončena k 30.04.2015.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dohodou o ukončení smlouvy.
Odůvodnění:
Od 01.05.2015 je nebytový prostor bývalé rehabilitace v objektu čp. 415 obsazen novým nájemcem (NONA o.p.s) a
proto je smlouva na dodávku tepla a TUV mezi městem Nové Město nad Metují a PNT s.r.o. bezpředmětná.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13666/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20017).

RM souhlasí s Dohodou o ukončení smlouvy č.44/13 na dodávku tepla a TUV, pro nebytové prostory bývalé Rehabilitace v
objektu čp. 415, ul. 28.října ve znění přílohy RM 323 - 4/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Pronájem nebytových prostor
(Int.: OSN/318)
Identifikace:
Žádost o pronájem části společných prostor bytového domu (sušárna), čp. 483-4, ul. Dukelská, Nové Město nad
Metují. Pan HP, žádá o pronájem celkem 34 m2 prostor sušárny. Jako využití žadatel uvádí skladování stavebního
materiálu a strojů.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Pan PH je spolubydlící nájemce bytové jednotky v čp. 484. Vzhledem k tomu, že podniká ve stavebnictví, potřebuje
skladovací prostory. Pronájem sušárny k tomuto účelu byl předběžně konzultován s většinou nájemníků domu čp. 4834. OSN doporučuje zveřejnit záměr pronájmu a s tímto záměrem přímo seznámit ještě jednou všechny nájemce
bytového domu. V případě, že nebude mít nikdo námitky, budeme moci prostory pronajmout. Případnou nabídku, jako
reakci na zveřejněný záměr, předloží OSN k odsouhlasení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13667/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20018).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části společných prostor bytového domu, čp. 483-4, ul. Dukelská, Nové město
nad Metují konkrétně 34 m2 prostor sušárny. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru za standardních podmínek (doba
neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta) s uvedením minimální nabídkové ceny 450 Kč/m2/rok.
RM 323 Souhlasí.
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4.3 Nájemní smlouva - Domov Dědina
(Int.: OSN /319) Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/3 - flash Příloha: RM 323 - 4/3 - flash
Identifikace:
OSN předkládá nájemní smlouvu na pronájem dvou bytových jednotek (č. 3 v čp. 313, ul. Rašínova a č.1 v čp. 292, ul.
Havlíčkova) mezi Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Domovem Dědina, IČO: 42886163. Pronájem
schválen v RM 321 pod č. usnesení RM 321 - 13529/15.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zněním smlouvy.
Odůvodnění:
Jedná se v podstatě o pokračování pronájmu dvou bytových jednotek, kde Domov Dědina poskytuje službu
chráněného bydlení.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13668/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20019).

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem dvou bytových jednotek (č. 3 v čp. 313, ul. Rašínova a č.1 v čp. 292,
ul. Havlíčkova) mezi Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Domovem Dědina, IČO: 42886163 ve znění přílohy
RM 323 - 4/3 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o zpřístupnění objektu "Stará škola" v Krčíně
Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/4 - flash Příloha: RM 323 - 4/4 - flash
Identifikace:
Dne 25.05.2015 byla městu Nové Město nad Metují doručena žádost paní Mgr. TS o zpřístupnění objektu "Stará
škola" v Krčíně v měsíci červnu pro žadatelku, přizvat odborníka v oblasti památek a stavaře, aby mohli nezávisle
posoudit daný stav a vypracovat písemné vyjádření k problematice objektu "Stará škola" v Krčíně. V žádosti paní
Mgr.S dále vyjadřuje nespokojenost se zápisem z jednání ZM 107. V zápise nebylo uvedeno, že paní Mgr.S žádala o
vložení objektu "Stará škola" do seznamu památek místního významu a vytvoření komise pro rekonstrukci daného
objektu. Podrobnosti viz příloha č. RM 323 – 4/4.
K rozhodnutí:
Reagovat na dopis Mgr. S.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN p. Pavel Horvat uvedl, že objekt může být zpřístupněn kdykoliv pro menší skupiny lidí. Není tam
zaveden elektrický proud, proto je lepší návštěva za denního světla. TAJ - navrhuje uložit OSN domluvit termín s paní
Mgr. S. Dále uvedl, že co se města týče, tak zde odborná posouzení statiky a stavebního i památkového stavu objektu
již proběhla. Radní se shodli, že ale otevření pro širokou veřejnost proběhne tak, jak bylo stanoveno, a to 12.09.2015
v rámci akce Brány města dokořán. Pokud paní Mgr. S. ve své žádosti píše o přítomnosti odborníků, je nutné, aby si
je zajistila sama, protože jak bylo uvedeno, město potřebná odborná posouzení má. Co se týká záležitosti vložení
tohoto objektu do seznamu památek místního významu, tak na tom se pracuje v rámci plnění usnesení RM.
Konkrétně OMM a OVRR zpracovávají seznam takovýchto objektů. V rámci zákonných podmínek pak bude v
orgánech města (RM a případně ZM) rozhodováno, které objekty v seznamu budou a které ne. Ing. Prouza navrhuje
jakékoliv rozhodování o objektu provést až po dni otevřených dveří 12.09.2015, tj. po návštěvě veřejnosti a v té
souvislosti navrhuje vytvořit anketu, kterou by návštěvníci během návštěvy vyplňovali. Radní konstatovali, že do té
doby se jistě sejde dostatek dalších podnětů, které budou mít na takové rozhodování vliv.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13669/15,

(uložen úkol číslo 20020).

RM projednala ve znění přílohy č. RM 323 - 4/4 dopis paní Mgr. TS ve věci zpřístupnění objektu "Stará škola" v Krčíně a
ukládá OMM (OSN) projednat s paní S. konkrétní termín možného zpřístupnění objektu pro ni a případné jí přizvané
odborníky. RM ukládá informovat ZM (18.06.2015) o vyřízení této žádosti.
RM 323 Ukládá.
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4.5 Polohovací postele pro těžce nemocné
(Int.: OSN/320)
Identifikace:
Jedná se o řešení situace, která nastala v nedávné době. Před čtyřmi roky byla zrušena organizace "Charita Nové
Město nad Metují", která dlouhodobě půjčovala postele těžce nemocným do jejich domovů. Postele, které byly v roce
1992 darovány partnerským městem Hilden, byly i přes zrušení organizace dále půjčovány bývalou členkou p. LW
potřebným na základě předávacích protokolů, bezplatně. Nyní již p. W. vzhledem ke svému věku a časového vytížení
není schopna postele dále vydávat a žádá město, aby tuto potřebnou činnost převedlo na sebe a dále půjčovalo
postele např. prostřednictvím OSV. Vzhledem k tomu, že postele nejsou nyní v majetku města (v podstatě nejsou v
majetku nikoho, protože při zrušení organizace „Charity“ nedošlo k žádnému převodu na jinou organizaci) navrhuje
OSN následující postup:
1. Paní LW, jako osoba, která postele osobně půjčovala, zajistí předání informace, že vrácení postele proběhne na
Městském úřadu Nové Město nad Metují (Odbor sociálních věcí, Mgr. Denisa Plšková) a to všem, kteří si postele
vypůjčili - kontakty viz předávací protokoly. Termín vrácení postele je závislý na potřebnosti jednotlivých vypůjčitelů.
2. Při vrácení postele bude zhodnocen její stav. V případě, že stav vrácené postele umožní její další užívání, bude
zavedena do evidence majetku města, jako nález. Pokud bude stav postele špatný, provedeme likvidaci.
3. Po zaevidování postele do majetku města bude postel půjčována prostřednictvím Odboru sociálních věcí, na
základě žádosti a místního šetření.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí situaci a souhlasit s navrženým postupem.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN je navržený způsob jediný, jak oficiálně pokračovat v prospěšné službě pro občanyového Měst nad
Metují. Dle informací vedoucí OSV je po postelích velká poptávka a jsme nuceni žadatele odmítat. Navrhované řešení
konzultováno s OF a OSV.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13670/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20021).

RM bere na vědomí informaci týkající se půjčování polohovacích postelí potřebným a souhlasí s navrženým postupem.
RM 323 Bere na vědomí.
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4.6 Žádost o výpůjčku prostor v čp. 427 (kasárna)
(Int.: OSN/321) Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/6 - flash Příloha: RM 323 - 4/6 - flash
Identifikace:
Jedná se o žádost zástupců rockové kapely 2H5-ka o možnost výpůjčky prostoru o výměře cca. 40 m2v objektu čp.
427, ul. ČSA (bývalá kasárenská budova), st.p.č. 2197. Prostory by využívali jako zkušebnu kapely. Potřebné prostory
si členové kapely sami vyklidí a upraví, včetně nutného odhlučnění. OSN doporučuje zveřejnit záměr výpůjčky výše
uvedených prostorů.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Objekt čp. 427 je nyní z velké části nevyužitý a v rámci zachování objektu doporučuje OSN zveřejnit výše uvedený
záměr. Pokud se zvýší kontrolovaný pohyb okolo i uvnitř objektu, je zde menší riziko, že zde bude docházet k
poškozování objektu. OSN doporučuje sepsat smlouvu o výpůjčce pouze v případě, že k záměru nebude vznesena
žádná námitka. Smlouvu bude možné flexibilně ukončit v krátké výpovědní lhůtě.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13671/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20022).

RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit cca. 40 m2 prostor v objektu čp. 427, ul. ČSA, Nové Město nad Metují, st.p. č.
2197. Zveřejnění bude provedeno za podmínek: doba neurčitá; jednoměsíční výpovědní lhůta; vyklizení prostor ze strany
žadatele.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Zápis č. 112 bytové komise a bytového dne ze dne 13.05.2015
(Int.: OSN/322) Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/7 - flash Příloha: RM 323 - 4/7 - flash
Identifikace:
Zápis č. 112 bytové komise a bytového dne ze dne 13.05.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 323- 13672/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20023).

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 112 bytové komise ze dne13.05.2015, ve znění přílohy č. RM 323 – 4/7.
RM 323 Bere na vědomí.
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4.8 VZ - Nátěr dřevěných prvků bytových domů
(Int.: OSN/323) Zdroj. dokum.: RM 323 - 4/8 - flash Příloha: RM 323 - 4/8 - flash
Identifikace:
Dne 01.06.2015 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 03.06.2015 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Nátěr dřevěných prvků bytových domů“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/schválit zadání veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci dle schváleného Plánu oprav 2015, kde je schválena částka 170.000 Kč.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 323- 13673/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20024).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Nátěr dřevěných prvků bytových domů“ uchazeči p. Miloš Kňourek, Nádražní 259, Nové
Město nad Metují, IČO: 45919887, za nabídkovou cenu 130.000 Kč (dodavatel není plátce DPH).
RM 323 Souhlasí.

STIS

Stránka 47 z 66

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 323 - 8.6.2015

Školství, kultura a sport

17:30

OSKS

5.1 Potvrzení pracovního poměru na dobu neurčitou
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/1 - Flash Příloha: RM 323 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Dne 17.04.2015 byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Novela ruší pravidlo jmenování ředitelů škol a
školských zařízení na dobu určitou 6 let. Nadále je zachováno pravidlo šestiletých funkčních období ředitelů, avšak
nově v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou. Zřizovatel nevydává pokračujícímu řediteli nový jmenovací
dekret, ale MŠMT doporučuje vydat řediteli potvrzení o změně trvání pracovního poměru. Šestileté funkční období
neběží ode dne "překlopení" ředitelů do pracovního poměru na dobu neurčitou, ale ode, ke kterému byl ředitel školy či
školského zařízení jmenován do své funkce. U "našich" ředitelů to je od 01.08.2012 s výjimkou ředitelky ZŠ a MŠ
Krčín, která byla do funkce jmenována od 01.08.2014.
K rozhodnutí:
Seznámit se s novelou školského zákona a pověřit ST podpisem potvrzení o změně trvání pracovního poměru.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13674/15,

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

(uložen úkol číslo 20025).

RM se seznámila s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). RM pověřuje ST podpisem potvrzení o změně trvání pracovního poměru ředitelů škol a školských
zařízení.
RM 323 Pověřuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/2 - Flash Příloha: RM 323 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2015/2016 v 5 třídách: 1. tř. - 25 dětí, 2. tř. - 25 dětí, 3. tř. - 25 dětí, 5. tř. - 28 dětí, 6. tř. - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, pro školní rok 2015/2016
dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13675/15
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, schvaluje pro školní rok 2015/2016 výjimky z
počtu dětí pro třídy 1., 2., 3., 5. a 6. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 323 - 5/2. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/3 - Flash Příloha: RM 323 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní
rok 2015/2016 ve 3 třídách: 1. tř. - 27 dětí, 2. tř. - 27 dětí, 3. tř. - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pro školní rok
2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13676/15
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, schvaluje pro školní rok 2015/2016 výjimky
z počtu dětí pro třídy 1., 2., 3. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 323 - 5/3. Výjimky jsou povoleny za předpokladu,
že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/4 - Flash Příloha: RM 323 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro pracoviště MŠ Krčín pro
školní rok 2015/2016 ve 2 třídách: 2. tř. (Klubíčko) - 28 dětí, 3. tř. (Písnička) - 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín, pracoviště MŠ Krčín pro školní rok
2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13677/15
RM na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro pracoviště MŠ Krčín pro školní rok 2015/2016
výjimky z počtu dětí pro třídy 2. a 3. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 323 - 5/4. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.5 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/5 - Flash Příloha: RM 323 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro pracoviště MŠ Vrchoviny pro
školní rok 2015/2016 v 1 třídě na 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny pro školní rok
2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13678/15
RM na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro pracoviště MŠ Vrchoviny pro školní rok
2015/2016 výjimku z počtu dětí dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 323 - 5/5. Výjimka je povolena za předpokladu,
že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/6 - Flash Příloha: RM 323 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod žádá o povolení výjimky z počtu žáků
pro školní rok 2015/2016 ve třídě 7. A - 33 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Malecí" pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13679/15
RM na základě žádosti ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod schvaluje pro školní rok
2015/2016 výjimku z počtu žáků pro třídu 7. A dle předloženého návrhu - ve znění přílohy č. RM 323 - 5/6. Výjimka je
povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.7 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/7 - Flash Příloha: RM 323 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 ve 4
třídách: 2. A, - 32 žáků, 3. A - 32 žáků, 4. A - 32 žáků, 5. A - 32 žáků.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu žáků pro "ZŠ Krčín" pro školní rok 2015/2016 dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 323- 13680/15
RM na základě žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín schvaluje pro školní rok 2015/2016 výjimku z počtu
žáků pro třídy 2. A, 3. A, 4. A a 5. B dle předloženého návrhu - ve znění přílohy č. RM 323 - 5/7. Výjimka je povolena za
předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o souhlas s přijetím daru
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/8 - Flash Příloha: RM 323 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá RM o souhlas s přijetím sponzorského daru ve formě zboží na akci školy spojenou s
oslavou Dne dětí pod názvem "Zahradní radovánky" od firmy TIMA - Eva Havelková v hodnotě 3.800 Kč a od firmy
Potraviny Verner s.r.o. v hodnotě 180 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím sponzorského daru pro ZŠ a MŠ Krčín na Zahradní radovánky.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 323- 13681/15
RM souhlasí s přijetím sponzorských darů ve formě zboží pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín na akci školy spojenou
s oslavou Dne dětí pod názvem "Zahradní radovánky" od firmy TIMA - Eva Havelková v hodnotě 3.800 Kč a od firmy
Potraviny Verner s.r.o. v hodnotě 180 Kč.
RM 323 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.9 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - ZŠ a MŠ Krčín
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/9 - Flash Příloha: RM 323 - 5/9 - Flash
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci projektu s názvem "Ruku v ruce s etikou". Škola žádá o
grant ve výši 30 tis. Kč se spoluúčastí žadatele ve výši 18 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje "Etická výchova ve školách". V případě schválení grantu bude
spoluúčast pokryta z rozpočtu školy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 323- 13682/15
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín o grant ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu s
názvem "Ruku v ruce s etikou" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Etická výchova ve školách".
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Zápis č. 5 ze zasedání Dětského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/10 - Flash Příloha: RM 323 - 5/10 - Flash
Identifikace:
Dne 30.04.2015 se sešel ke svému jednání MIA parlament Nové Město nad Metují. Na místo odstupující dosavadní
předsedkyně MIA parlamentu Lucie Schejbalové byla zvolena Adéla Vanická. MIA parlament vytvořil program a
časový harmonogram návštěvy hildenského parlamentu v říjnu 2015 - viz příloha RM 323 - 5/10. MIA parlament dále
posuzoval stav dětských hřišť v Novém Městě nad Metují a upozorňuje na nedostatek odpadkových košů, zvlášť u
starších hřišť, doporučuje umístit na hřiště značky se zákazem vstupu zvířat a zjistit stav houpaček a kolotočů - bylo
projednáno na PVO a bude předloženo RM 324 s vyjádřením TS. DP dále projednával možnost výroby propagačních
předmětů - trička a placky s logem. Na závěr byly členům MIA parlamentu zadány úkoly vyplývající z jednání - zjistit
náklady na výrobu propagačních předmětů, předat MP dotazy týkající se situace na Rychtě (úkol pro koordinátorku),
zjistit možnost ubytování hildenského parlamentu v rodinách, připravit program při jejich návštěvě ve školách.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 ze zasedání Dětského parlamentu
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Pí. Marie Petruželková děkuje dětskému parlamentu a mateřským školám za přípravu a průběh návštěvy z Hildenu.
Bylo doplněno i o poděkování Partnerskému výboru a klubu Mandl. Poděkování RM je uvedeno v samostatném bodě
5/14.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 323- 13683/15,

(uložen úkol číslo 20026).

RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání Dětského parlamentu ze dne 30.04.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy RM 323 - 5/7. RM ukládá OSKS předat partnerskému výboru návrh programu a časového harmonogramu návštěvy
hildenského parlamentu v říjnu 2015, který připravil Dětský parlament Nové Město nad Metují.
RM 323 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.11 Žádost o souhlas s uzavřením MKN
Zdroj. dokum.: RM 323 - 5/11 - Flash Příloha: RM 323 - 5/11 - Flash
Identifikace:
Ředitel MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny ve čtvrtek 11.06.2015. Důvodem je přerušení dodávky
elektrické energie do 16:00 hodin. MKN provádí veškerou činnost pro veřejnost i na jednotlivých pracovištích takřka
výlučně za použití osobních počítačů. Ředitel MKN nemá pro tento den pro zaměstnance náhradní práci, pracovnice
si vyberou náhradní volno, případně řádnou dovolenou.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením MKN ve čtvrtek 11.06.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 323- 13684/15
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují ve čtvrtek 11.06.2015 z důvodu přerušení dodávky
elektrické energie.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Informace o uzavření MMUZ

Identifikace:
Ředitel MMUZ informuje RM o omezení provozu ve čtvrtek 11.06.2015. V tomto dnu od 8 do 16 hodin bude v
historické části města a tedy i ve všech třech budovách muzea (čp. 1210, 1225, 1226) přerušena dodávka elektřiny. Z
tohoto důvodu bude 11.06.2015 po celý den uzavřeno Městské muzeum, Městská galerie Zázvorka i infocentrum.
Zaměstnanci muzea budou čerpat řádnou dovolenou nebo náhradní volno, případně se budou podílet na úklidu.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitele MMUZ o omezení provozu dne 11.06.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 323- 13685/15
RM bere na vědomí uzavření Městského muzea Nové Město nad Metují ve čtvrtek 11.06.2015 z důvodu přerušení dodávky
elektrické energie s tím, že Informační centrum zůstane otevřeno s příslušnými omezeními.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

5.13 Žádost o zapůjčení nízkého pódia - SDH Mezilesí

Identifikace:
SDH Mezilesí žádá RM o souhlas se zapůjčením 8 kusů nízkého pódia (2 x 1 m, výška 40 cm), 5 kusů pivních setů a
5 kusů odpadkových košů na oslavu 130 let SDH Mezilesí dne 20.06.2015. V případě souhlasu se zapůjčením si vše
vyzvednou v pátek 19.06.2015 a přivezou zpět v pondělí 22.06.2015.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zapůjčením nízkého pódia, pivních setů a odpadkových košů SDH Mezilesí.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Ve stejném termínu pořádá Aeroklub "Minifesťák na letišti", pivní sety a odpadkové koše budou použity
zde. Se zapůjčením nízkého pódia není problém.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 323- 13686/15,

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

(uložen úkol číslo 20027).

RM souhlasí se zapůjčením 8 kusů nízkého pódia na oslavu 130 let SDH Mezilesí, která proběhne v sobotu 20.06.2015.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Poděkování dětskému parlamentu, mateřským školám a Partnerskému výboru

Identifikace:
Podnět vznesený M. Petruželkovou přímo na jednání RM - návrh poděkovat dětskému parlamentu, mateřským
školkám, Partnerskému výboru a Klubu Mandl za přípravu programu a hladký průběh návštěvy delegace z Hildenu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 323- 13687/15
RM děkuje dětskému parlamentu, mateřským školám, Partnerskému výboru, klubu Mandl a všem dalším zainteresovaným,
za přípravu programu a zajištění hladkého průběhu návštěvy oficiální delegace z partnerského města Hilden.
RM 323 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 323 - 8.6.2015

Finance

18:00

OF

6.1 Účetní závěrka města za rok 2014
Zdroj. dokum.: RM 323 - 6/1 - Flash Příloha: RM 323 - 6/1 - Flash
Identifikace:
RM je předložena ke schválení účetní závěrka města za rok 2014.
K rozhodnutí:
Schválit účetní závěrku města.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci zastupitelstva města. Podmínky a postup
schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní závěrka (výkazy) a
inventarizační zpráva. V rámci přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu
města, dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok
2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13688/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20028).

RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad Metují za účetní období
2014 sestavenou ke dni 31.12.2014 ve znění přílohy č. RM 323 - 6/1.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko
Zdroj. dokum.: RM 323 - 6/2 - Flash Příloha: RM 323 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se
neprodleně po schválení Výborem DSO RN předkládá závěrečný účet zastupitelstvům členských obcí. Závěrečný
účet byl projednán výborem DSO RN dne 28.04.2015.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

6.3 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 323 - 6/3 - Flash Příloha: RM 323 - 6/3 - 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:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.4 Prominutí úroku z prodlení – žadatelka paní IČ
Zdroj. dokum.: RM 323 - 6/4 - Flash Příloha: RM 323 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Odbor finanční předkládá písemnou žádost o prominutí úroku z prodlení ze dne 29.05.2015 žadatelky paní IČ.
Žadatelka měla vůči městu Nové Město nad Metují dluh v celkové výši
7.312 Kč z neuhrazených faktur, vystavených na základě závad při předávání bytu v č.p. 397 v ulici Generála Klapálka
v Novém Městě nad Metují v roce 2011. Jelikož žadatelka nesplnila v termínu zaplacení, vznikl jmenované
nedoplatek. Dne 09.12.2013 byl na návrh žalobce města Nové Město nad Metují vydán proti žalované IČ Okresním
soudem v Náchodě platební rozkaz a následně nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
Z důvodu špatné finančně i zdravotně tíživé životní situace jmenovaná vystavené faktury uhradila v hotovosti ve
čtyřech splátkách. Dále uhradila i příslušenství pohledávky, tedy soudní poplatek, náklady řízení, ve výši 1.400 Kč,
zbývá uhradit úrok z prodlení ve výši 1.990,58 Kč.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti a prominout úrok z prodlení.
Odůvodnění:
Úhrada celkové částky ve výši 8.712 Kč byla i podmínkou pro prominutí úroku z prodlení uplatňovaného z dlužného
nájemného a úhrad spojených s užíváním výše uvedeného bytu, které schválila RM svým usnesením č. RM 31213192/15 ve výši 10.100,- Kč. V současné době nemá žadatelka žádný dluh vůči městu.
Lze prominout dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13689/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20029).

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení za pozdní úhradu faktur vystavených na základě závad při předávání městského
bytu ve výši 1.990,58 Kč paní IČ.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

6.5 Zpráva o kontrole FÚ – výzva 57

Identifikace:
Dne 07.05.2014 byla se ST projednána konečná Zpráva č. 2014/400 o daňové kontrole provedené Finančním úřadem
pro KHK na projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů – cesta k efektivnímu úřadu. Kontrolou bylo
konstatováno porušení rozpočtové kázně v oblasti výběrového řízení na zakázku Zpracování osobnostních profilů
zaměstnanců MěÚ NMnM (požadované reference realizovaných zakázek v oblasti tvorby osobnostních profilů
zaměstnanců veřejné správy, využití referencí při hodnocení a příliš obecný a nejednoznačný způsob hodnocení
tohoto ukazatele). Před vyhotovením konečné zprávy byly ze strany města podány připomínky, které odůvodňovaly
zavedení a obsah hodnotícího kritéria Kvalita nabízeného řešení s váhou 40%. Cílem bylo zajistit pro náš úřad
dodavatele s optimálním poměrem cena/výkon. Ze strany FÚ nebyly tyto připomínky akceptovány. Na základě zprávy
byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 86.143 Kč a dále bude vystaven platební výměr na penále ve
stejné výši. Město bude postupovat cestou žádosti o prominutí odvodu a penále. Celkově město obdrželo v rámci
tohoto projektu dotaci ve výši 1.440 tis. Kč. Odvod i penále budou uhrazeny z § 6171 – místní správa. O této
skutečnosti již RM vedoucí OF informoval, nyní je ještě informace postupována na vědomí pro ZM.
K rozhodnutí:
Projednat a postoupit na vědomí ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte radní podrobně informoval o celém procesu, který vyústil k předepsanému a již uhrazenému odvodu části
dotace. Město podá žádost o prominutí jak této částky, tak i penále. Ing. Maur se ptal, zda v podmínkách dotace je
jednoznačně uvedeno, že určité podmínky se ve výběrových řízeních nesmí použít, zda je možné se podobných chyb
do budoucna vyvarovat. Ing. Kunte citoval rozhodnutí kontrolního orgánu.
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13690/15,

(uložen úkol číslo 20030).

RM vzala na vědomí informace z konečné Zprávy č. 2014/400 o daňové kontrole provedené Finančním úřadem pro KHK na
projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů – cesta k efektivnímu úřadu a ukládá OF informovat ZM.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 323 - 6/6 - Flash Příloha: RM 323 - 6/6 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 323 - 6/6.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého, nefunkčního a neopravitelného majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13691/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20031).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci města a MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 323 - 6/6.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 10.6.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 323 - 8.6.2015

Různé

18:30

7.1 Zápis z 23. zasedání partnerského výboru ze dne 06.05.2015
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/1 - Flash Příloha: RM 323 - 7/1 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 23. zasedání partnerského výboru - viz příloha č. RM 323 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 323- 13692/15
RM bere na vědomí zápis z 23. zasedání partnerského výboru ze dne 06.05.2015 ve znění přílohy č. RM 232 - 7/1. RM
děkuje všem zainteresovaným za kvalitní zajištění přípravy i průběhu návštěvy oficiální delegace z partnerského města
Hilden v našem městě.
RM 323 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Doplnění tajemnice partnerského výboru a komise pro cestovní ruch

Identifikace:
Vzhledem k odchodu současné tajemnice partnerského výboru a zároveň tajemnice komise pro cestovní ruch, paní
Věry Prokýškové, na mateřskou dovolenou (tj. ode dne 18.05.2015), bude tuto činnost vykonávat nová asistentka
vedení města, a to paní Mgr. Tereza Prouzová.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Jedná se o pověření na dobu určitou, tj. do konce rodičovské dovolené paní Věry Prokýškové.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 323- 13693/15
RM bere na vědomí informaci o doplnění tajemnice, paní Mgr. Terezy Prouzové, do partnerského výboru a do komise pro
cestovní ruch s tím, že Mgr. Prouzová bude vykonávat pouze funkci tajemnice těchto dvou komisí, tzn., že nebude jejich
členkou s právem hlasovat a bude mít hlas pouze poradní.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

7.3 ZM 108 (6) - program

Identifikace:
Dne 18.06.2015 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 6. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 108 (6): 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. 3 USNESENÍ č. RM 323- 13694/15
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 108 (6): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Schválení smlouvy o výpůjčce polohovací postele
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/4 - Flash Příloha: RM 323 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Paní JM požádala o zapůjčení polohovací postele, které městu Nové Město nad Metují darovalo partnerské město
Hilden.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o výpůjčce polohovací postele.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 323- 13695/15
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce polohovací postele uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a paní JM, ve znění
přílohy č. RM 323 - 7/4 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 323 - 8.6.2015

7.5 Veřejná zakázka malého rozsahu - kancelářský nábytek
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/5 - Flash Příloha: RM 323 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Jedná se o zakázku na vybavení 5 kanceláří, resp. 10 pracovních míst - jde o další etapu dlouhodobého procesu
obnovy nábytku a vybavení úřadu.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Proces postupné obnovy nábytku a nového vybavení úřadu v kancelářích, které byly dosud vybaveny starým
různorodým nábytkem.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 323- 13696/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20032).

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek schvaluje na doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné
zakázky firmu Pyralis, s.r.o. se sídlem 17. listopadu 237, 5830 02 Pardubice, za nabídkovou cenu 192.620,- Kč bez DPH,
DPH 21 % 40.450,20 Kč, celková cena vč. DPH 233.070,20 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo dle přílohy č.
RM 323 - 7/5.
RM 323 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis č. 2 OV Vrchoviny ze dne 27.05.2015
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/6 - Flash Příloha: RM 323 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 27.05.2015 - viz příloha č. RM 323 - 7/6. Konkrétní podněty jsou řešeny
buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO. Konkrétně záležitost vyznačení čar na tenisovém
hřišti byla řešena na PVO dne 02.06.2015 a byl zadán úkol TS.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis a uložit úkoly.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 323- 13697/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny ze dne 27.05.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným
útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.7 Informace o získání dotace ze státního rozpočtu pro MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/7 - Flash Příloha: RM 323 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza paní Rohulánová informuje radu města o získání státní dotace pro rok 2015 na všechny čtyři
služby. Viz příloha RM 323 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Rohulánová ředitelka Městské středisko sociálních
služeb

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 323- 13698/15
RM bere na vědomí informaci o získání dotace ze státního rozpočtu pro MSSS Oáza na rok 2015.
RM 323 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Delegace pravomoci RM pro OSV - souhlas obce s doplatkem na bydlení v ubytovně
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/8 - Flash Příloha: RM 323 - 7/8 - Flash
Identifikace:
Svěření pravomoci RM odboru sociální věcí MěÚ. Podrobnosti viz příloha č. RM 323 - 7/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi a delegovat svou pravomoc na OSV.
Odůvodnění:
Zákon č. 252/2014Sb. Novelizoval zákon o pomoci v hmotné nouzi a "v případech hodných zvláštního zřetele může
orgán pomoci v hmotné nouzi, kterým je Úřad práce ČR, určit, že za osobu užívající byt považuje i osobu užívající na
základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle § 33 odst. 3
(zejména městem zřízená ubytovna). K tomuto musí být, formou závazného stanoviska, udělen souhlas obce, na
jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází. Od května 2015 je obec na základě zákona povinna svůj
souhlas či nesouhlas udělit, a to na základě žádosti Úřadu práce ČR. RM může tuto pravomoc svěřit starostovi nebo
obecnímu úřadu, tj. v tomto případě OSV.
Vysvětlení:

Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 323- 13699/15
RM bere na vědomí novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a s tím související povinnost města vydávat
závazná stanoviska podle § 33 odst. 6 tohoto zákona. RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích svěřit tuto
svou pravomoc odboru sociálních věcí MěÚ, tj. vydávat za město závazná stanoviska podle § 33 odst. 6 zákona o pomoci v
hmotné nouzi.
RM 323 Rozhodla.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 323 - 8.6.2015

7.9 Rezignace člena Komise pro cestovní ruch
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/9 - Flash Příloha: RM 323 - 7/9 - Flash
Identifikace:
Dne 02.06.2015 podala rezignaci na post člena Komise pro cestovní ruch paní Ing. Monika Kahancová.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a přijmout rezignaci člena Komise pro cestovní ruch.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 323- 13700/15
RM přijímá rezignaci paní Ing. Moniky Kahancové na členství v Komisi pro cestovní ruch a děkuje jí za její dosavadní práci v
oblasti cestovního ruchu v Novém Městě nad Metují.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Zápis z Komise pro cestovní ruch č. 2
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/10 - Flash Příloha: RM 323 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Radě města je předkládán 2. zápis z jednání Komise pro cestovní ruch, které se konalo 27. května 2015 v kanceláři
starosty. Podrobnosti viz příloha č. RM 323 - 7/10.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis z jednání Komise pro cestovní ruch
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 323- 13701/15
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise pro cestovní ruch ve znění přílohy č. RM 323 - 7/10.
RM 323 Bere na vědomí.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.11 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/11 - Flash Příloha: RM 323 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat vyhlášku.
Odůvodnění:
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 se aktualizuje příloha, která vymezuje letní zahrádky, na něž se vztahují
povinnosti upravené obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006
Vysvětlení:

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 323- 13702/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20033).

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve znění přílohy č. RM 323 - 7/11
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/12 - Flash Příloha: RM 323 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele. Původní veřejná zakázka na rok 2016 - zjednodušené podlimitní řízení bylo zrušeno.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek ke smlouvě.
Odůvodnění:
Zakázka bude vyhlášena znovu, a to v objemu, který bude soutěžen jako zakázka malého rozsahu na období leden červen 2016, viz usnesení koncepční rady k budoucím postupům PNT s.r.o. Komentář přednese ST.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 323- 13703/15
RM schvaluje dodatek ke smlouvě o společném postupu mezi městem a PNT, s.r.o., nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují a pověřuje starostu jeho podpisem ve znění přílohy č. RM 323 - 7/12.
RM 323 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 323 - 8.6.2015

7.13 Rezignace člena Komise pro cestovní ruch
Zdroj. dokum.: RM 323 - 7/13 - Flash Příloha: RM 323 - 7/13 - Flash
Identifikace:
Dne 04.06.2015 podal rezignaci na post člena Komise pro cestovní ruch pan Petr Bárta.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a přijmout rezignaci člena Komise pro cestovní ruch.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 323- 13704/15
RM přijímá rezignaci pana Petra Bárty na členství v Komisi pro cestovní ruch a děkuje mu za jeho dosavadní práci v oblasti
cestovního ruchu v Novém Městě nad Metují.
RM 323 Souhlasí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Zápis č. 2 OV Vrchoviny ze dne 27.05.2015 - rezignace a doplnění nového člena OV

Identifikace:
Člen OV Vrchoviny p. Jaroslav Martinek oznámil svou rezignaci na funkci člena OV s důvodů pracovního vytížení. Na
jeho místo je OV nominován p. Roman Macháně, bytem Vrchoviny 139.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí rezignaci p. Jaroslava Martinka na funkci člena OV Vrchoviny a doporučit ZM zvolit na
uvolněné místo p. Romana Macháně.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 323- 13705/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20034).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci p. Jaroslava Martinka na funkci člena OV Vrchoviny z důvodů pracovního
vytížení a poděkovat mu za dosavadní práci. RM doporučuje ZM zvolit na uvolněné místo p. Romana Macháně, Vrchoviny
139.
RM 323 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.15 Téma pro koncepční RM v září - střední školství v Novém Městě nad Metují

Identifikace:
Podnět vznesený přímo na jednání RM - Ing. Maur připomněl, že je třeba na koncepční RM, která je plánována na září
2015 přizvat ředitele středních škol - viz vazba na "zónu Kvasiny" atd.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Na podnět a dotazy reagoval Mgr. Černý a vysvětlil současný stav a trendy ve středním a učňovském školství.
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 323- 13706/15,

(uložen úkol číslo 20035).

RM ukládá MST zařadit do jednání koncepční RM, plánované na září 2015, problematiku středního a učňovského školství ve
městě a přizvat na něj příslušné ředitele škol.
RM 323 Ukládá.

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

7.16 ZŠ Komenského - výjezd do partnerské obce Banát v Rumunsku - poděkování

Identifikace:
Podnět vznesený přímo na jednání RM - M. Petruželková - návrh na poděkování.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
M. Petruželková se zúčastnila již tradičního výjezdu ZŠ Komenského do partnerské obce Banát v Rumunsku, přes
značné komplikace při cestě do Banátu i přes nepříznivé počasí, se všichni účastníci chovali naprosto skvěle.
Zaslouží si proto poděkování.
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 323- 13707/15
RM děkuje ZŠ Komenského, tj. žákům, pedagogům i dalšímu doprovodu za vzornou reprezentaci města při tradičním výjezdu
školy do partnerské obce Banát v Rumunsku.
RM 323 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 323 - 8.6.2015

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 323:

17:45

Příští porada bude: RM 324, 22.6.2015, 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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