Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 343 (ve volebním období 37. zasedání) ze dne: 14.3.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 343 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová

14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Vladimír Růžička
2
Jiří Hladík
3
Marie Rohulánová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:48
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:07
sportu)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:33
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:54
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:54
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:50
města)
architekt (Odbor majetku města)
15:23 15:34 16:52
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:10
města)

ředitel MKN
ředitel MMUZ
ředitelka MSSS Oáza

13:07
13:07
14:22

18:53
18:53
18:53
18:53
14:48

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

14:48
18:34
15:43

Částečná
Částečná
Částečná

16:10

Částečná

16:10
18:18

Částečná
Částečná

Odchod
18:53
18:53
18:53
18:53

13:40
13:40
14:48

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 343 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 343 (ve volebním období 37. zasedání) ze dne: 14.3.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
15:00
16:00
17:40
13:05
18:10
18:20

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 343 :
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 Mgr. Václav Kupka
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Vladimír Růžička
2
Jiří Hladík
3
Marie Rohulánová

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:48
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:07
sportu)
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
14:33
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:54
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:54
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:50
města)
architekt (Odbor majetku města)
15:23 15:34 16:52
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:10
města)
ředitel MKN
ředitel MMUZ
ředitelka MSSS Oáza

13:07
13:07
14:22

18:53
18:53
18:53
18:53
14:48

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

14:48
18:34
15:43

Částečná
Částečná
Částečná

16:10

Částečná

16:10
18:18

Částečná
Částečná

Odchod
18:53
18:53
18:53
18:53

13:40
13:40
14:48

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 343 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 342) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 342 ze dne 29.2.2016 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 30.11.2013
RM 280- 11862/13
Odpovídá
(Garant)
:
MST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
17 975
Věc:
Monitoring skal u Zázvorky
Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 343 schválen nový termín: 25.4.2016 (Dle telefonického sdělení zástupce
ŘSD ČR se ŘSD ČR nebude nijak podílet na spolufinancování monitoringu skal pod Zázvorkou. K tomuto tématu ještě
chtějí svolat schůzku, kde nám budou sděleny podrobnosti a vysvětlení jejich postoje + poté do RM.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 8.6.2015
RM 317- 13354/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
19 681
Věc:
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
Plnění:
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.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 343 schválen nový termín: 29.3.2016 (Bude předložena ke schválení SOD
s vybraným projektantem do RM 344.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 13.4.2015
RM 317- 13356/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
19 683
Věc:
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
Plnění:
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.
Žádost o vyřazení úkolu ze sledování. Na posledním veřejném jednání OV Spy byla odprezentována důstojnější
varianta uctění památky Vl. Moravce. Místostarostou města Dobruška panem Ing. Petrem Poláčkem byla navržena a
dohodnuta za účastí dalších zástupců obcí cyklotrasa nesoucí název „Cykloregion Vlastimila Moravce“. Tento
cykloregion propojuje Kvasiny – Nové Město nad Metují.
Závěr:
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 4.7.2016 , výchozí: 31.8.2015
RM 326- 13810/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 131
Věc:
Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno)
Usneseni:: RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové okno), která byla
schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů, neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto
Plnění:
akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání
žádosti tak, aby k realizaci akce došlo v roce 2016.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotace jsou sledovány, prozatím nebyly objeveny žádné dotační možnosti. RM
343 schválen nový termín: 4.7.2016 (Průběžné plnění.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 23.5.2016 , výchozí: 26.10.2015
RM 329- 13938/15
Odpovídá
(Garant)
:
MST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 228
Věc:
Systém parkování ve městě - zpoplatnění parkování
Usneseni:: RM bere na vědomí předložené materiály ke zpoplatněnému parkování. RM ukládá OMM do návrhu nařízení o
placeném stání na místních komunikacích ve městě Nové Město nad Metují zapracovat projednané změny a
Plnění:
postupovat v dalších krocích dle upravené přílohy č. RM 329 - 5/1 „Harmonogram k zavedení placeného parkování na
Husově náměstí a ul. Komenského“. RM ukládá OMM o dalším vývoji informovat na jednání RM dne 26.10.2015.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Přípravné práce k systému parkování probíhají v návaznosti na minulé hlášení.
TS provedly odkrytí a nalezení el. kabelu pro připojení parkovacích automatů, probíhá jeho prodloužení ke stávajícímu
DZ, u kterých bude osazen parkovací automat. S dopravním inspektorátem, památkáři a s vlastníky domu bylo
projednáno umístění parkovacích automatů. Na měsíc duben se připravuje beseda s občany a podnikateli z Husova
náměstí, abychom je seznámili s novým parkovacích systémem. RM 343 schválen nový termín: 23.5.2016 (Probíhají
práce na zavedení nového parkovacího systému.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 6.6.2016 , výchozí: 23.11.2015
RM 330- 13968/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 281
Věc:
Autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici
Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Autobusový přístřešek na
zastávce Krčín - Na Strážnici“ a schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 120.149 Kč bez
Plnění:
DPH, tj. 145.381 vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 330 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem Smlouvy o dílo.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Do RM 343 je předložena smlouva o právu provést stavbu mezi městem a Ing.
arch. Davidovou, která řeší konečnou podobu umístění autobusového přístřešku na jejím pozemku. Po uzavření
smlouvy o právu provést stavbu, bude uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem autobusového přístřešku. RM 343
schválen nový termín: 6.6.2016 (Předložení smlouvy o právu provést stavbu do RM, poté bude uzavřena SOD s
dodavatelem a bude zajištěna realizace.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 9.5.2016 , výchozí: 21.12.2015
RM 330- 13969/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 282
Věc:
Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.
Usneseni:: RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul. Pod Výrovem. RM
ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul. Pod Výrovem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Vyjádření od zpracovatele posudku: "Vlečně křivky jsem již od pana inženýra
Mikuláška obdržel.
Během příštího týdne bych tu záležitost rád ukončil a v tom dalším týdnu bych přijel do Nového Města vám ukázat
výsledek k nějaké závěrečné konzultaci, takže do konce března by mělo být hotovo. Miloš Málek" RM 343 schválen
nový termín: 9.5.2016 (Čekáme na výsledky dopravně - bezpečnostního posudku pro ul. Pod Výrovem. Zpracovatel
posudku je se společností REC.ing s.r.o. v kontaktu a vývoji je informuje.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 6.6.2016 , výchozí: 1.2.2016
RM 332- 14075/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 432
Věc:
Žádost na RM - p. K. P. - dopravně bezpečnostní situace v ulici Bratří Čapků
Usneseni:: RM projednala žádost p. K. P. a ukládá OMM zajistit realizaci retardérů v ul. Bratří Čapků. RM ukládá MP zvýšený
dohled na provoz v této ulici v zátěžových dobách, tj. okolo 7. hodiny ranní a 4. hodiny odpolední.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 343 schválen nový termín: 6.6.2016 (Bylo projednáno s obyvateli, nejbližší
sousedé souhlasí, vzdálenější nesouhlasí. I tak byla žádost o vyjádření zaslána na DI Náchod. V případě odsouhlasení
DI Náchod bude přistoupeno k realizaci.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 9.5.2016 , výchozí: 4.1.2016
RM 332- 14078/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 434
Věc:
Usnesení Regenerační komise č. 7/2015 - přemístění mobilního plakátovacího zařízení
Usneseni:: RM nesouhlasí s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo navržené Regenerační
komisí. RM ukládá OMM projednat a následně podat žádost na přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U
Plnění:
Zázvorky nebo na náměstí Republiky.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dne 17.02.2016 se konala na OVRR konzultace se zástupci NPÚ Josefov, ze
které vyplynulo následující: NPÚ nesouhlasí se samostatným umístěním mobilního plakátovacího zařízení do prostoru
náměstí Republiky, které je součástí MPR, nicméně, pokud to bude součástí studie ARCH, bude nutné to znovu
posoudit v architektonické komisi (právě v kontextu nově navržených sadových úprav tohoto veřejného prostranství).
Nyní tedy bylo ARCH zadáno zpracování této studie, která bude předmětem dalšího vyjednávání o přemístění
mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí. RM 343 schválen nový termín: 9.5.2016 (Zadání zpracování
studie prostoru náměstí Republiky dle požadavků NPÚ Josefov.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 11.4.2016 , výchozí: 23.11.2015
RM 332- 14112/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 450
Věc:
Podnět Ing. Prouza - orientace cestujících na stanovišti autobusů u vlakového nádraží
Usneseni:: RM ukládá OMM navrhnout a zajistit umístění orientační tabulky s plánkem autobusových zastávek před vlakovým
nádražím.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Umístění cedulek bylo vlastníkem odsouhlaseno, cedulky byly objednány u fy
Plotter Králík, Nové Město nad Metují. Do konce března 2016 budou namontovány. RM 343 schválen nový termín:
11.4.2016 (Výroba cedulek.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 335- 14162/15
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 501
Věc:
Dopravní značení v ul. Halínská - nesouhlas s korekturou upravující časovou platnost
Usneseni:: RM nesouhlasí s návrhem žadatele p. Bc. J. M. na úpravu dodatkové tabulky č. E13 s údajem od 06:00 do 08:00 hodin
na dobu od 06 do 18:00 hod. u navrhovaného dopravního značení č. B20 "Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 30
Plnění:
km/hod. v ulici Halínská ve Spech. RM ponechává dodatkovou tabulku v původním odsouhlaseném znění dle usnesení
č. RM 330-13967/15 ze dne 29.9.2015, které zní: "RM schvaluje instalaci svislého dopravního značení č. B20a
„Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem 30 km/hod. s dodatkovou tabulkou č. E13 s údajem od 06:00 hodin do 08:00
hodin v ul. Halínská v k. ú. Spy a dále ukládá OMM zajistit zvýraznění DZ "Přechod pro chodce" v ul. Halínská k. ú.
Spy. RM pověřuje OMM k zajištění příslušných vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích."
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 20.6.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 336- 14219/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 558
Věc:
Koupě pozemků do majetku města od vlastníků barokního kláštera
Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na zjištění ceny v místě a čase obvyklé na část pozemku o výměře 950 m2
z pozemku p. p. č. 353/1 a geometrický plán na rozdělení uvedeného pozemku dle návrhu, viz příloha č. RM 336 - 2/5 Plnění:
snímek mapy se zákresem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Znalecký posudek zajištěn. RM 343 schválen nový termín: 20.6.2016 (Zůstává
ve sledování, protože budou další jednání s vlastníkem pozemku.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 18.1.2016
RM 336- 14222/15
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 560
Věc:
"Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70"
Usneseni:: RM bere na vědomí předložený návrh studie "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70" a ukládá
zajistit v rámci dopracování studie vizualizaci na PC vč. návrhů barevného provedení vnějšího pláště budovy.
Plnění:
Splněno, bude prezentováno na RM 343.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.3.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2016 , výchozí: 25.2.2016
RM 339- 14340/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 744
Věc:
Cyklostezka K Sirkárně - Popluží - Elektrárenská - podání žádosti do IROP
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti do 18. výzvy programu IROP na akci „Cyklostezka K Sirkárně - Popluží Elektrárenská“. RM souhlasí se zadáním zpracování žádosti externí firmě CEP a.s., za nabídkovou cenu 72.600 Kč
Plnění:
vč. DPH.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Na základě problematického projednávání stavebního řešení "Cyklostezky K
Sirkárně - Popluží _ Elektrárenská" s DO (DI, OŽP) bylo po dohodě s vedením města pozastaveno zpracovávání PD, s
tím že toto rozhodnutí bude předloženo do RM. Proto byl i z jednání ZM stažen tento bod. Do RM 343 budou
předloženy změny ve vedení trasy i v termínech, poté bude možné tento bod případně zrušit. RM 343 schválen nový
termín: 29.3.2016 ( Do RM 343 budou předloženy změny ve vedení trasy i v termínech, poté bude možné tento bod
případně zrušit.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 25.2.2016
RM 339- 14344/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 747
Věc:
Zateplování bytového domu, TGM 44-47, Nové Město nad Metují - zpracování a podání žádosti
Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do 16. výzvy IROP s projektem „Zateplování bytového domu, TGM
44-47, Nové Město nad Metují“. RM souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci externí firmě s nejnižší
Plnění:
nabídkovou cenou.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 25.4.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 339- 14357/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 752
Věc:
Stav příprav Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě
Usneseni:: RM se seznámila se stavem příprav Paralympijského kvalifikačního turnaje v lukostřelbě pořádaného Sportovním
klubem Nové Město nad Metují a souhlasí s případným rozšířením programu na Husově náměstí i na sobotu
Plnění:
18.06.2016. RM ukládá OŠKS i nadále spolupracovat se Sportovním klubem Nové Město nad Metují na přípravě této
akce a o stavu příprav pravidelně informovat RM.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Průběžně plněno, dne 08.02.2016 se uskutečnila na MěÚ schůzka za účasti
technického delegáta Světové lukostřelby pro Evropu, přípravy zatím probíhají bez problémů. RM 343 schválen nový
termín: 25.4.2016 (Akce se uskuteční ve dnech 18.06. - 19.06.2016, do té doby bude ještě několik přípravných
schůzek, o stavu příprav budeme průběžně informovat.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 339- 14358/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 753
Věc:
Jmenné seznamy členů sportovních klubů
Usneseni:: RM ukládá OŠKS vyžádat si od sportovních klubů, které budou žádat o dotaci z rozpočtu města Nové Město nad
Metují, jmenný seznam členů sportovního klubu za předchozí rok, který bude obsahovat jméno, příjmení, rok narození
Plnění:
a místo trvalého bydliště - Nové Město nad Metují (včetně Vrchoviny a Spy) nebo jiné.
Splněno, dle předložených seznamů bude provedena kontrola členské základny jednotlivých sportovních klubů.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 340- 14377/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 792
Věc:
Výpůjčka pozemků z majetku města - transport dřeva
Usneseni:: RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. p. č. 917, č. 922/1, č. 922/2, č. 925/1, č. 927/2, č. 930/1, č.
887/2, č. 926, č. 966/1, č. 962/1, č. 963, č. 965, č. 2094 a č. 2095, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
Plnění:
vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za
účelem přiblížení, skládkování a odvozu dřevní hmoty, na dobu max. 30 dnů se žadatelem p. J. M., viz příloha - návrh
smlouvy o výpůjčce, příloha 1 až 3.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 7 z 63

Tisk: 21.3.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 29.2.2016
RM 340- 14385/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 798
Věc:
VŘ - Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují
Usneseni:: RM ve smyslu zprávy z posouzení a hodnocení nabídek a ve znění přílohy č. RM 440 - 3/3, rozhodla o zadání veřejné
zakázky "Stavební úpravy WC ve školních zařízeních v Novém Městě nad Metují", takto:
Plnění:
Dílčí část 1 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky ZŠ Komenského, čp. 15, ul. Komenského" bude zadána
firmě INVEKO s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 922.981,73 Kč vč. DPH.
Dílčí část 2 "Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, čp. 1000, ul. Školní" bude zadána
firmě Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 822.892,44 Kč vč. DPH.
Dílčí část 3 "Oprava sociálního zařízení v 1. a 2. n. p. Mateřská školka Rašínova čp. 600" bude zadána firmě INVEKO
CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 1.299.077,80 Kč vč. DPH.
RM souhlasí s předloženými smlouvami o dílo na jednotlivé dílčí části ve znění přílohy č. RM 340 - 3/3 a pověřuje ST
podpisem těchto smluv.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 29.2.2016
RM 340- 14390/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 801
Věc:
Příkazní smlouva k akci „Zateplení BD č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“ - zpracování žád
Usneseni:: RM schvaluje příkazní smlouvu vč. všech jejích příloh mezi městem Nové Město nad Metují a společností Dabona
s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996, za celkovou cenu 30.250 Kč vč. DPH, ve znění
Plnění:
přílohy č. RM 340 - 3/8. RM pověřuje ST podpisem této příkazní smlouvy.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 29.3.2014 , výchozí: 15.2.2016
RM 340- 14394/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 805
Věc:
Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín - schválení smluv na zpracování žádosti o dotaci
Usneseni:: RM schvaluje příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP a Smlouvu o dílo na
zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti CEP a.s., za celkovou cenu
Plnění:
72.600 Kč vč. DPH za obě smlouvy ve znění přílohy č. RM 340 - 3/12 a pověřuje ST jejich podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Vzhledem k tomu, že došlo k problematického projednávání stavebního řešení
"Cyklostezky K Sirkárně - Popluží _ Elektrárenská" s DO (DI, OŽP) bylo po dohodě s vedením města pozastaveno
zpracovávání PD, s tím že toto rozhodnutí bude předloženo do RM. Proto byl i z jednání ZM stažen tento bod. Do RM
343 budou předloženy změny ve vedení trasy i v termínech, poté bude možné tento bod případně zrušit. RM 343
schválen nový termín: 29.3.2014 (Další postup po projednání v RM 343.)
Závěr:
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 29.2.2016
RM 340- 14397/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 807
Věc:
Žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730
Usneseni:: RM nesouhlasí s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730. RM ukládá OMM jednat se
žadateli, tj. SVJ Na Bořetíně 727-730 a dále pak i s obyvateli domu 44-47 v ul. T. G. Masaryka o budoucím využití
Plnění:
prostoru bývalého hřiště přiléhajícího k ul. Na Bořetíně, a to ve smyslu návrhů vyplývajících z Koncepce dopravy v klidu.
Splněno, předloženo jako samostatný bod do RM 343.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Termín: 10.3.2016 , výchozí: 10.3.2016
RM 340- 14413/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 817
Věc:
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 57. výročí
Usneseni:: RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne 10.03.2016 a
ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení.
Plnění:
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.3.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14429/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 843
Věc:
Návrhy řešení - pozemek p. p. č. 304/2 - zahrada za BD (přesun z RM 340 - 2/4)
Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s PRAV podat žalobu, kterou se město bude domáhat, aby povinným z věcného
břemene byla uložena povinnost umožnit městu výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni, tedy přístup na
Plnění:
pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu zřízeného věcného břemene. RM ukládá OMM
informovat v ZM o postupu v celé záležitosti, která se týká tohoto pozemku.
Do ZM byla informace předána. Předání pozemku proběhlo dne 09.03.2016, byl předán i klíč od domu pro zajištění
výkonu věcného břemene. Po předání pozemku byla spoluvlastníkům zaslána výzva k úhradě dlužné částky, která
bude přesně spočítána.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14431/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 845
Věc:
Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1
Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 05.04.2016 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na
Plnění:
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za stejných podmínek jaké byly uvedeny v předchozím
zveřejněném záměru, viz příloha č. RM 241 - 2/3.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14438/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 849
Věc:
Nabídka pozemků k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města - viz bod 2/8
Usneseni:: RM ukládá OMM jednat s paní J. P. o variantách možné koupě zbylých nabízených pozemků z jejího vlastnictví do
vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to ve variantách stanovených RM.
Plnění:
Splněno. Bylo jednáno - o nějakém významnějším snížení ceny za celý soubor nabízených pozemků nemá v
současnosti paní P. zájem jednat, ale předběžně souhlasí s odprodejem pozemku nezbytných pro cyklostezku.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14440/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 851
Věc:
Nadace VIA (Fond kulturního dědictví) - podání žádosti o dotaci
Usneseni:: RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Fond kulturního dědictví Nadace VIA na obnovu poničeného kříže u
vjezdu do městské části Spy.
Plnění:
Splněno, žádost o dotaci byla odeslána dne 04.03.2016.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14452/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 859
Věc:
Zveřejnění záměru výpůjčky - objekty hasičských zbrojnic
Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky prostor (nebytových prostor) hasičských zbrojnic v rozsahu: hasičská
zbrojnice Krčín, v celkové výměře 115,5 m2, umístěná v objektu bez čísla popisného, který je součástí st. p. č. 277,
Plnění:
dále prostor hasičské zbrojnice Vrchoviny v celkové výměře 203 m2, umístěné v objektu č. p. 64, který je součástí st.
p. č. 114, dále prostory hasičského skladu v celkové výměře 103,9 m2, umístěné v objektu bez čísla popisného, který
je součástí st. p. č. 124, dále prostory hasičské zbrojnice Spy, v celkové výměře 24 m2, umístěné v objektu bez čísla
popisného, který je součástí st. p. č. 77 a prostory bývalé tělocvičny, v celkové výměře 56,2 m2, umístěné v objektu č.
p. 4, který je součástí st. p. č. 25. Záměr bude zveřejněn, jako výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou a je zveřejněn za účelem narovnání právního stavu, mezi vlastníkem objektů a jejich současnými uživateli
(spolky SDH).
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/405
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.3.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14453/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 860
Věc:
Změna a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008 - nájem prostoru pro podnikání pl
Usneseni:: RM schvaluje Změnu a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008 - plynová kotelna v
objektu č. p. 415, ul. 28. října, ve znění přílohy č. RM 341 - 4/5, týkající se určení výše nájemného pro rok 2016 a roky
Plnění:
následující. RM pověřuje ST podpisem Změny a doplňku č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008.
Splněno.
Závěr:
Int: OSN/406
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14462/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 866
Věc:
Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2015 - podnět KSPORT
Usneseni:: RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok
2015 ve znění přílohy č. RM 341 - 5/7. RM dále schvaluje finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve
Plnění:
výši dle znění přílohy č. RM 341 - 5/7. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění
sportovců za rok 2015.
Splněno - akce se konala dne 10.03.2016 v Kině 70.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 341- 14465/16
Odpovídá
(Garant)
:
ST
Režim
kontroly
plnění
tohoto
úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 867
Věc:
Doplnění nového člena do KSPORT - podnět KSPORT
Usneseni:: RM jmenuje novou členkou Komise sportovní paní Renatu Šmejkalovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
Plnění:
Splněno - jmenovací dekret předán.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města
Termín: 14.3.2016 , výchozí: 14.3.2016
RM 342- 14491/16
Odpovídá (Garant) : ST
Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
20 904
Věc:
Výpověď z nájmu částí pozemků tržnice
Usneseni:: RM ukládá OMM dát nájemci p. Cuong PHAMOVI, IČO: 459 18 422, bytem: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad
Metují, výpověď z nájmu části pozemku p. p. č. 379/1 o výměře 196 m2 a části pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře 94
Plnění:
m2, obě v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že výpovědní doba počne dnem 01.04.2016 a nájem bude ukončen dne
30.04.2016 a s tím, že nájemce předá pronajímateli pozemky, kterých se výpověď týká, ke dni ukončení nájmu
vyklizené a zarovnané, vč. odstranění terénních úprav a staveb. RM ukládá OMM uzavřít s nájemcem dodatek o
změně výměry pronajatých pozemků a výše nájemného.
Splněno.
Závěr:
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 343 - 14.3.2016

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 343 - 14.3.2016

Majetkoprávní úkony

15:00

OMM

2.1 Odkoupení pozemku pro cyklostezku v Krčíně
Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/1 - Flash Příloha: RM 343 - 2/1 - Flash

Identifikace:

RM usnesením č. RM 341-14438/16 uložila OMM jednat s vlastníkem, pí J. P., o odkoupení pouze malých částí
lesních pozemků nezbytných pro optimální zaústění plánované cyklostezky, a to o části pozemku p. p. č. 221/2 o
výměře cca 1580 m2, druh pozemku lesní v k. ú. Krčín, zapsaného na LV č. 2899 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, viz příloha - pro cyklo. Vlastník pozemku s uvedeným návrhem města vyslovil souhlas.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM koupi části pozemku oddělenou GP.
Odůvodnění:
Plnění úkolu uloženého RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14500/16,
(uložen úkol číslo 20949).
RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na oddělení části pozemku a po jeho vyhotovení RM doporučuje ZM schválit od
vlastníka koupi části pozemku p. p. č. 221/2 v k. ú. Krčín o výměře upřesněné geometrickým plánem za cenu 23,49 Kč/m2
pozemku určenou dle znaleckého posudku.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Změna stavebníka 1 RD v lokalitě Březinky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/2 - Flash Příloha: RM 343 - 2/2 - Flash

FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, Dřevařská 904, Slezké Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27467031,
žádá RM o souhlas se změnou stavebníka ve Smlouvě o podmínkách provedení stavby, kterou dne 12.12.2013
uzavřel p. J. N. s městem Nové Město nad Metují na 3 rodinné domy (dále jen "RD") na pozemcích p. p. č. 694/1,
696/46, 2073/1, a 658/9 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Březinky, zapsaných v KN na listu vlastnictví č. 4674
pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují ve smyslu kupní smlouvy ze dne 02.05.2005, ve znění
změn a dodatků, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a žadatelem. Pan J. N. neuzavřel kupní smlouvu se
žadatelem, ale o uzavření kupní smlouvy na pozemek pro 1 RD mají dle sdělení žadatele zájem manželé M. a D. F. Z
pozemku p. p. č. 694/1, 696/46, 2073/1 a 658/9 byl geometrickým plánem (dále jen "GP") oddělen pozemek pro 1 RD
o velikosti 1171 m2 (p. p. č. 2073/6 o výměře 114 m2 a p. p. č. 694/11 o výměře 1057 m2). Smlouva o podmínkách
provedení stavby je v příloze - smlouva, GP.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o podmínkách provedení stavby s jiným stavebníkem.
Odůvodnění:
OMM: Uzavření smlouvy umožní zájemcům o stavbu RD pozemky od žadatele koupit a stavbu RD podle podmínek
smlouvy o provedení stavby zrealizovat. Pozemek bude v tom tvaru, jako bylo schváleno a odpovídá zastavovací
studii.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14501/16,
(uložen úkol číslo 20950).
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a manžely
M. a D. F., ve znění přílohy č. RM 343 - 2/2, na pozemky p. p. č. 2073/6 o výměře 114 m2 a p. p. č. 694/11 o výměře 1057 m2
oddělené geometrickým plánem č. 1905/174/2013.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene pro VO a MR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/3 - Flash Příloha: RM 343 - 2/3 - Flash

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
(dále jen "povinný") předložilo městu Nové Město nad Metují návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti pro stavbu „Veřejné osvětlení a městský rozhlas, Nové Město nad Metují, Kaštánky“, která je umístěna
mimo jiné do části pozemku p. p. č. 2069/4 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují v majetku povinného, vedeném na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit zapsanou na povinného. Rozsah věcného břemene je stanoven
geometrickým plánem č. 2040-565/2015 ze dne 22.12.2015 (GP) vyhotoveným na náklady města (oprávněného).
Úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 393 Kč vč. DPH byla provedena na základě Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy, GP a ortofoto v příloze č. RM 343 - 2/3.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Město jako investor po dokončení stavby potřebuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti s
vlastníkem nemovitosti. Dle NOZ se jedná o nabytí nemovitosti. Dle zákona o obcích rozhodování o nabytí nemovitosti
patří do pravomoci ZM. Odbory s uzavřením smlouvy souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14502/16,
(uložen úkol číslo 20951).
RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku p. p. č. 2069/4 v k. ú.
a obci Nové Město nad Metují, vedeného na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve vlastnictví České
republiky, s příslušností hospodařit zapsanou na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 2040-565/2015 ze dne 22.12.2015, a to v délce 19 m v km 126,705 silnice I/14.
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro N-SYS s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/4 - Flash Příloha: RM 343 - 2/4 - Flash

Při rekonstrukci teplovodního kanálu akce: Teplovod Malecí 640 bylo do výkopu provedeno žadatelem, "N_SYS
s.r.o.", IČO: 252 54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, uložení chrániček sítě elektronických komunikací, a to v
rozsahu 73,69 m2 dle geometrického plánu č. 2022-11/2015 (dále jen "GP"). Nyní žadatel žádá o uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům města p. p. č. 617/1, o výměře 6744 m2, druh pozemku ostatní
plocha - zeleň, a p. p. č. 619/16 o výměře 6533 m2, ostatní plocha - komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, zapsané na LV č. 10001 vedeném u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Návrh smlouvy s úpravami a
GP je v příloze č. RM 343 - 2/4.
K rozhodnutí:
Schválit zřízení věcného břemene na pozemcích města.
Odůvodnění:
Odbory souhlasí se zřízením věcného břemene pro elektrokomunikační síť.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14503/16,
(uložen úkol číslo 20952).
RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a vést na pozemcích města p. p. č. 617/1, druh
pozemku ostatní plocha - zeleň, a p. p. č. 619/16, ostatní plocha - komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod, síť elektronických komunikací, provozovat ji, opravovat ji a
udržovat ji, a to na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/m2 zatíženého pozemku, a to v rozsahu 73,69 m2,
který byl stanoven geometrickým plánem č. 2022-11/2015, tj. za celkovou částku 14.738 Kč + DPH v zákonné výši s tím, že
žadatel uhradí návrh na vklad do KN.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.5 Žádost PNT s.r.o. o povolení pokácení stromu rostoucího mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/5 - Flash Příloha: RM 343 - 2/5 - Flash

Žádost PNT s.r.o. o povolení pokácení stromu mimo les na pozemku p. p. č. 631/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Buk, keřovitého vzrůstu, má ve výšce 130 cm nad terénem obvod největšího kmene 52 cm. Důvodem žádosti k
odstranění stromu je velmi nepřehledná dopravní situace při výjezdu vozidel z objektu kotelny Malecí na ul.
Družstevní. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 343 - 2/5 + 5 příloh (tj. zákres, výpis z KN a 3x fotodokumentace).
Dne 03.03.2016 byla na podatelnu MěÚ doručena doplňující informace PNT s.r.o. - v případě, že bude žádosti
vyhověno, provede PNT s.r.o. likvidaci stromu na své vlastní náklady. Dopis (doplňující informace PNT s.r.o.) ze dne
01.03.2016 - viz přílohy č. RM 343 - 2/5.
K rozhodnutí:
Projednat žádost PNT s.r.o. + souhlasit s kácením dřeviny rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Buk u kotelny, o který žádá PNT s.r.o. bude pokácen v 10. kalendářním týdnu.
Stanovisko OŽP: Ke kácení předmětné dřeviny není třeba povolení orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 8 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Na základě dopisu PNT s.r.o. ve věci doplňující informace, bude kácení stromu a práce s tím spojené uhrazeno na
finanční náklady žadatele, tj. PNT s.r.o.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 343- 14504/16,
(uložen úkol číslo 20953).
RM souhlasí s kácením stromu 1 ks buku lesního na pozemku p. p. č. 631/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na finanční
náklady žadatele.
RM 343 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Smlouva o právu provést stavbu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/6 - Flash Příloha: RM 343 - 2/6 - Flash

Královéhradecký kraj, zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO:
275 02 988, požádal město jako vlastníka o udělení práva provést stavbu „III/28522 Nové Město nad Metují most a
rekonstrukce vozovky“ v ul. Na Hradčanech. Pozemky města p. p. č. 962/1, 2106/1, 2199/2, 2118, 2042/3, 151,
2165/2, 2039, 2040/1, 2300 uvedené v předložené smlouvě budou ve výměře 1371 m2 zabrané dočasným záborem a
ve výměře 9 m2 trvalým záborem. Žadatel požaduje, aby majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby bylo
provedeno do 6 měsíců. Smlouva, snímek mapy a ortofoto dotčených pozemků v příloze.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
OMM: Smlouva k rekonstrukci komunikace v ul. Na Hradčanech. Odbory s uzavřením smlouvy souhlasí. Bylo
posouzeno PRAV.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse k navrhovaným záborům na podnět Ing. Prouzy - poté odsouhlaseno.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 343- 14505/16,
(uložen úkol číslo 20954).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. OPRSS-NA č. 28/2016, s Královéhradeckým krajem, zastoupeným SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988, na stavbu „III/28522 Nové Město
nad Metují most a rekonstrukce vozovky“ v ul. Na Hradčanech, kterou budou trvale zabrány části pozemků města, a to p. p. č.
2118 o výměře 4693 m2, druh pozemku ostatní plocha - 1 m2 pozemku, p. p. č. 2042/3 o výměře 185 m2, druh pozemku
ostatní plocha - 1 m2 pozemku, p. p. č. 151 o výměře 2057 m2, druh pozemku trvalý travní porost - 1 m2 pozemku, p. p. č.
2165/2 o výměře 449, druh pozemku ostatní plocha - 5 m2 pozemku, p. p. č. 2039 o výměře 604 m2, druh pozemku ostatní
plocha - 1 m2 pozemku, a dočasně zabrány části pozemků města p. p. č. 962/1, 2106/1, 2199/2, 2118, 2042/3, 151, 2165/2,
2039, 2040/1, 2300 o celkové výměře 1371 m2, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.7 Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání - Spy, ul. Vl. Moravce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/7 - Flash Příloha: RM 343 - 2/7 - Flash

Část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, v majetku města, vedený na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č. RM 339-14326/16 ze dne 18.01.2016 byl ode dne 29.01.2016 do dne 16.02.2016 zveřejněn záměr
města pronajmout část pozemku k podnikání za účelem příjezdu k provozovně, pro skladování a jako manipulační
plocha, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 15.02.2016 doručeno vyjádření žadatele p.
Pavla Popa, který potvrdil zájem dle podmínek zveřejnění, vč. ceny nájemného ve výši 30 Kč/m2/rok, viz příloha:
vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením č. RM 339-14326/16 ze dne
18.01.2016. Mimo vyjádření žadatele jsme jiná vyjádření, připomínky či nabídky neobdrželi.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 343- 14506/16,
(uložen úkol číslo 20955).
RM ukládá OMM uzavřít Smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Spy, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod s p. Pavlem Popem, IČO: 499
86 686, adresa: Raisova 1558, 547 01 Náchod, za účelem příjezdu k provozovně, ke skladování a jako manipulační plochu,
a to ode dne 01.04.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Výpůjčka části pozemku z majetku města v Krčíně - údržba zeleně
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/8 - Flash Příloha: RM 343 - 2/8 - Flash

Část pozemku p. p. č. 44/9 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, v majetku města, vedený na
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením č. RM 339-14329/16 ze dne 18.01.2016 byl ode dne 29.01.2016 do dne 16.02.2016
zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem údržby zeleně, viz příloha: zveřejněný
záměr. Ke zveřejněnému záměru jsme dne 03.02.2016 obdrželi vyjádření pí M. Š. ve smyslu, že o výpůjčku nemá
zájem, viz příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit provádění údržby TS.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 339-14329/16 nebyl odsouhlasen prodej pí M. Š. dle její žádosti, ale bylo uloženo OMM zveřejnit
výpůjčku. Žadatelka, která měla zájem o koupi části pozemku, písemně sdělila, že o výpůjčku zájem nemá. Jiná
vyjádření, nabídky nebo připomínky jsme k záměru neobdrželi. Údržba části pozemku - stráně - bude prováděna TS.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 343- 14507/16
RM bere na vědomí sdělení pí M. Š. o tom, že o výpůjčku části p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín za účelem údržby zeleně nemá
zájem. RM ukládá TS provádět údržbu uvedené části pozemku.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.9 Pronájem části pozemku z majetku města v Krčíně, ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/9 - Flash Příloha: RM 343 - 2/9 - Flash

Část pozemku p. p. č. 44/9 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, v majetku města, vedený na
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením č. RM 339-14329/16 ze dne 18.01.2016 byl ode dne 29.01.2016 do dne 16.02.2016
zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku jako plochu pod stavbami kůlen, viz příloha: zveřejněný záměr. Ke
zveřejněnému záměru jsme dne 03.02.2016 obdrželi vyjádření žadatelky pí M. Š. s nabídkou nájemného v uvedené
minimální výši 10 Kč/m2/rok, viz příloha: vyjádření k záměru.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením č. RM 339-14329/16 ze dne
18.01.2016. Mimo vyjádření žadatelky jsme jiná vyjádření, připomínky či nabídky neobdrželi.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 343- 14508/16,
(uložen úkol číslo 20956).
RM ukládá OMM uzavřít ode dne 01.04.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou smlouvu o nájmu části
pozemku p. p. č. 44/9 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod s pí M. Š. Předmětná část p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín bude pronajata jako
plocha pod stavbami kůlen za roční nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Sdělení pí Z. k zasedání ZM č. 112/2016 a seznámení RM s Pravidly užívání věcného břemene
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/10 - Flash Příloha: RM 343 - 2/10 - Flash

Paní Z. Z., spoluvlastník domu po poslechu zvukového záznamu ze zasedání ZM 112 zaslala ST, RM a ZM sdělení,
že vedoucím OMM nebyl zmíněn její dopis ze dne 16.02.2016, ve kterém ZM ze slušnosti naposled žádala o smírné
vyřešení obludné majetkové kauzy i za spoluvlastníky domu. Dále pí Z. uvádí, že na město podává žalobu, ale
neuvádí v jaké věci. Podrobnosti viz příloha č. RM 343 - 2/10.
Zmiňovaný dopis pí Z. ze dne 16.02.2016 byl u materiálů pro ZM 112 zařazen jako příloha č. 12 a rovněž uveden v
"Identifikaci" daného bodu. Tzn., že zastupitelé s ním byli prokazatelně seznámeni. Konkrétní popis smírného řešení,
které nebude protizákonné, pí Z. v tomto svém sdělení nenavrhovala.
Na město se obrátili spoluvlastníci domu, kteří vlastní podíl o velikosti 4/5, tedy většina spoluvlastníků domu ve věci
řešení předání pozemku za domem. Na základě jednání pak byla dne 09.03.2016 podepsána Pravidla užívání
věcného břemene a téhož dne byl městu předán pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Na vědomí
předkládáme v příloze dopis pro pí Z., který je reakcí na její sdělení ze dne 07.03.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a uložit OMM informovat ZM. Dále revokovat usnesení o podání žaloby a vzít na vědomí podepsaná
Pravidla užívání věcného břemene.
Odůvodnění:
Dopis pí Z. ze dne 16.02.2016 byl jako příloha č. 12 uveden v "Identifikaci" a zastupitelé s ním byli seznámeni.
Většinoví spoluvlastníci, kteří vlastní podíl o velikosti 4/5 nemovitosti-pozemku st. p. č. 420/2 se stavbou domu v k. ú.
Nové Město nad Metují, tedy mimo podíl o velikosti 1/5 nemovitosti, který vlastní pí Z. Z., se s městem dohodli, a proto
není třeba vymáhat právo vyplývající z věcného břemene soudní cestou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz pí Petruželkové na další postup. Reagoval ST a podal radním informace z posledních jednání s vlastníky domu.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 343- 14509/16,
(uložen úkol číslo 20957).
RM bere na vědomí sdělení pí Z. a odpověď ST na toto sdělení ve znění přílohy č. RM 343 - 7/10. RM zároveň potvrzuje, že
všichni zastupitelé byli seznámeni na řádném veřejném zasedání ZM č. 112 se sdělením pí Z. ze dne 16.02.2016. RM ukládá
OMM informovat ZM na nejbližším zasedání ZM č. 113 o sdělení pí Z. ze dne 07.03.2016 č. j.: NMNM/2841/2016/OMP/Sul a
odpovědi ST na toto sdělení. Dále RM bere na vědomí Pravidla užívání věcného břemene k pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, která byla dne 09.03.2016 podepsána 4/5 povinných z věcného břemene (spoluvlastníků) a
skutečnost, že pozemek p. p. č. 304/2 byl téhož dne městu předán. RM zároveň revokuje svoje usnesení č. RM 34114429/16 ze dne 15.02.2016, kterým bylo uloženo podat žalobu na vymožení práv z věcného břemene s tím, že tuto žalobu
není již třeba podávat.
RM 343 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.11 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v Krčíně u letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/11 - Flash Příloha: RM 343 - 2/11 - Flash

Pozemek p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, vedený u
Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením č. RM 339-14327/16 ze dne 18.01.2016 byl ode dne 29.01.2016 do dne 16.02.2016
zveřejněn záměr města pronajmout pozemek jako zahradu (v zahrádkářské kolonii), viz příloha: zveřejněný záměr. Ke
zveřejněnému záměru byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které budou otevřeny na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku.
Odůvodnění:
Záměr města byl zveřejněn v souladu s usnesením č. RM 339-14327/16 ze dne 18.01.2016. OMP předkládá RM
obálky k otevření a rozhodnutí o novém nájemci.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM obálky z VŘ - 1/ pí M. Š., za nabídkovou cenu ve výši 6 Kč/m2/rok, 2/ pí
E. Č., za nabídkovou cenu ve výši 5,60 Kč/m2/rok.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 343- 14510/16,
(uložen úkol číslo 20958).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem pí M. Š. Smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku
zahrada, k. ú. Krčín, zapsaného na LV 10002 pro KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, a to ode dne 01.04.2016 za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), pronájem pozemku ve stávajícím stavu na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v navržené výši 6 Kč/m2/rok.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.12 Žádost o souhlas města jako vlastníka ke zvl. užívání chodníku v ul. Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/12 - Flash Příloha: RM 343 - 2/12 - Flash

Paní Vendula Ježková, IČO: 753 04 619, provozovna: Komenského 53, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá město
(vlastníka pozemku p. p. č. 2034/30 v k. ú. Nové Město nad Metují) o souhlas s umístěním letní předzahrádky o
velikosti 12 m2 (1,3 x 9 m) před provozovnou CHEErS v domě č. p. 53 v ul. Komenského, a to v období ode dne
15.04.2016 do dne 15.10.2016. Souhlas města jako vlastníka je třeba doložit k žádosti o povolení zvláštního užívání
chodníku pro orgán státní správy (ODSH) - viz příloha: snímek mapy a foto.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním zahrádky před provozovnou v č. p. 53, ul. Komenského, v období ode dne 15.04.2016 do dne
15.10.2016.
Odůvodnění:
Ode dne 01.01.2016 jsou majitelé a provozovatelé povolených předzahrádek před provozovnami osvobozeni od
poplatku za umístění, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. K umístění je
však nutné získat příslušné povolení orgánu státní správy (ODSH). Vydání povolení je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku. Odborné útvary s umístěním souhlasí, pokud bude stavba ve stejném rozsahu a provedení jako v
předchozím roce, vč. mobiliáře a použitých materiálů.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 343- 14511/16
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky před provozovnou CHEErS v č. p. 53 v ul. Komenského, a to v období ode dne
15.04.2016 do dne 15.10.2016 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení jako v roce 2015, vč.
mobiliáře a použitých materiálů.
RM 343 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.13 Žádost o pronájem části pozemku k podnikání - prodejní místo na Rychtě
Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/13 - Flash Příloha: RM 343 - 2/13 - Flash

Identifikace:

Pan Dušan Hojný, IČO: 156 24 676, sídlo: Nové Hrady 29, 539 45 Nové Hrady, provozovna: stánek v ul. T. G.
Masaryka 6K (ovoce a zelenina na Rychtě - vedle tržnice), 549 01 Nové Město nad Metují požádal o pronájem části
pozemku p. p. č. 368/9 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města,
vedeného u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha
snímek mapy. Žadatel požaduje pronájem za účelem umístění prodejního stánku, vč. příslušenství: pult, slunečník,
stojan a přepravky - pro prodej jednodruhového sezonního ovoce, a to na dobu 3 měsíců (červen až srpen) ve dnech
pondělí až pátek, viz foto v příloze č. RM 343 - 2/13.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Jedná se o jedno ze čtyř tržních míst, vymezených v Tržním řádu vydaném Nařízením města č. 2/2013, přičemž tržní
místo vedle polikliniky v ul. Komenského je již trvale zrušeno z důvodu zastavění proluky a tržnice v ul. T. G. Masaryka
bude z důvodu prodeje pozemku k zastavění trvale zmenšena. Nájem zmiňované části tržnice bude ukončen ke dni
30.04.2016. K tomuto termínu bude Tržní řád upraven s účinností ode dne 01.05.2016. Odborné útvary nepřetržitý
dlouhodobý pronájem místa jednomu nájemci nedoporučují. Považují za vhodné ponechat možnost, aby toto místo
mohly za účelem různorodého prodeje užívat různé subjekty. Uvedené tržní místo je vyhrazeno zejména pro
jednorázové zábory veřejného prostranství. Dlouhodobý pronájem by omezil možnost příležitostného prodeje, snížil
konkurenci a nabídku služeb. OMP: Dle sdělení OF je toto tržní místo využíváno pro prodej knih, prádla, domácích
potřeb, sezonního ovoce a zeleniny apod. Žadatel může rovněž využít možnosti jednorázového záboru veřejného
prostranství na určité dny v týdnu za ceny dle vyhlášky města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 343- 14512/16
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 368/9 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod z důvodu zachování jednorázového tržního místa pro různé subjekty za účelem různorodého
stánkového prodeje.
RM 343 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.14 Pacht pozemků k zemědělským účelům - pole
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/14 - Flash Příloha: RM 343 - 2/14 - Flash

Nemovitosti - pozemky v k. ú. Vrchoviny: p. p. č. 349/5 o výměře 3 327 m2, část p. p. č. 408 o výměře 5 899 m2, část
p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, p. p. č. 890/1 o výměře 250 m2 a p. p. č. 907/4 o výměře 3 829 m2, vedené na LV
10001 pro k. ú. Vrchoviny, jsou užívány na základě smlouvy o nájmu pozemků ze dne 23.08.2012 k zemědělským
účelům. Nájemce Ing. Jiří Macháně, IČO: 168 03 922, bytem Přibyslav 43, 549 01 Nové Město nad Metují nyní
požádal ještě o pronájem pozemku p. p. č. 2060/1 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod. Přílohy: snímek mapy, ortofoto, foto, návrh zveřejnění záměru města.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnění záměru města.
Odůvodnění:
OMP: Všechny uvedené pozemky jsou užívány jako pole, na pozemku p. p. č. 408 a 412/6 ponechán zatravněný pás
mezi polem a vysázenými stromy v šíři 2 m, viz příloha: foto. Nově požadovaný pozemek, který byl v minulosti
zeleným nezoraným pásem, je nyní součástí tzv. „bloku“, na němž nájemce hospodaří. Na základě vzniku nového
typu smluvního vztahu dle nového občanského zákoníku bude smlouva o nájmu nahrazena pachtovní smlouvu zemědělský pacht. Cena pachtovného (nájemného) stanovena jako 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v daném k. ú. v
souladu s Ceníkem minimálních cen za pronájmy pozemků. Pozemky p. p. č. 349/5 a 907/4 jsou zatíženy věcným
břemenem pro RWE GAsNet, s. r. o. - strpění stavby vysokotlakého plynovodu a činností spojených s provozem a
údržbou této stavby dle GP 278-186/2001. Odborné útvary s pachtem souhlasí s podmínkou, že nebude měněn v KN
způsob využití 3 pozemků vedených jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, protože v budoucnu
nelze vyloučit požadavky vlastníků sousedních pozemků na obnovu přístupu na jejich pozemky. OMP žadatele na
podmínku případné obnovy komunikace vč. jejího zaměření v terénu seznámí v záměru města a podmínku uvede v
pachtovní smlouvě. Odbory doporučují zachovat "ochranný pás" u ovocných stromů podél potoka a komunikace ve
stávající šíři 2 m, aby nedošlo k poškození stromů (v současnosti dodržováno). Dle OVRR jsou nyní pozemky v ÚP
vedeny rozdílně, a to v ploše přírodní, zemědělská a dopravní infrastruktura. Návrh nového ÚP toto sjednocuje a
předmětné pozemky zařazuje do plochy zemědělské.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - upozornění na nesoulady v uváděných m2 - OMP - bude opraveno - v "Identifikaci" a "Usnesení"
je výměra v pořádku.
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 343- 14513/16,
(uložen úkol číslo 20959).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání tyto pozemky: p. p. č. 349/5 o výměře 3 327
m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny; část p. p. č. 408 o výměře 5 899 m2, druh pozemku orná půda, k. ú.
Vrchoviny; část p. p. č. 412/6 o výměře 847 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 890/1 o výměře 250 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 907/4 o výměře 3 829 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č.
2060/1 o výměře 188 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV 10001
pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a
to dle přílohy - návrh záměru města.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.15 Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/15 - Flash Příloha: RM 343 - 2/15 - Flash

Pozemek p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město
v lokalitě na Rychtě, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují určený k zastavění dle
Regulačního plánu Rychta (dále jen "RP Rychta") a ÚP. Přílohy: foto, návrh záměru č. 2, ortofoto mapa, regulační
plán.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů k možnému prodeji pozemků p. p. č. 2290 a p. p. č. 379/1 samostatně bylo předloženo již
RM 339: OVRR: S prodejem obou pozemků najednou i jednotlivě souhlasí, pouze upozorňuje, že RP Rychta zde
počítá se zástavbou na obou pozemcích (viz výřez z hlavního výkresu). Proto zde bude nutné výstavbu koordinovat a
zajistit návaznost - na toto by měli být zájemci určitě upozorněni (byť v textu výzvy je podmínka dodržení regulačního
plánu). Současně je zde doporučeno u objektů N5 a N6 vybudování společných podzemních parkovacích stání jako
nejefektivnější řešení parkování. ARCH: Souhlasí s prodejem oddělených pozemků. RP Rychta počítá s jednotlivými,
samostatnými budovami. Výhodou tohoto řešení je tvarová různorodost případných staveb. Nevýhodou naopak
rozložení výstavby do delšího časového období a také jistě nerealizovatelnost společných podzemních garáží. ORM:
Souhlasí s prodejem oddělených pozemků. RP řeší na uvedených pozemcích samostatné budovy. OMP: Cena v
místě a čase obvyklá byla znaleckým posudku ze dne 11.03.2015 stanovena na částku 1.200 Kč/m2 pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vidí rozpor - "Odůvodnění" - na jedné straně návaznost objektů na sebe, na druhé straně tvarová
různorodost. Rád by si ujasnil, co tam tedy v rámci daného regulativu může být. ARCH - příchod v 15:23 hodin vysvětlil pojem tvarová různorodost - je to více ekvivalentů (různě okna, jiná fasáda atd.). Dále vysvětlil, co řeší
schválený regulativ.
K Čl. 2. 15 USNESENÍ č. RM 343- 14514/16,
(uložen úkol číslo 20960).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 24.05.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě, zapsaný na LV č. 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena 1.200 Kč/m2 pozemku vč. DPH. 2. Zájemci v
nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s platným Územním plánem
sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou předpokládaný termín dokončení svého
záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku. 4. Platba nabídnuté kupní ceny se
požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 5. Město kupujícímu pozemek předá
ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Město bude mít k pozemku zřízeno předkupní právo do doby
kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb uvedených v záměru kupujícího. 7. Poplatek za návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 8. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení zákona
platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 9. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.16 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/16 - Flash Příloha: RM 343 - 2/16 - Flash

Pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, k zastavění nízkopodlažní
zástavbou tj. rodinným domem, v lokalitě Na Kopci, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 25.08.2015 do dne 11.12.2015. Ke zveřejněnému záměru byla podána
jedna nabídka ve výši 550 Kč/m2 a ZM ve svém usnesení č. ZM 112-7375/16 dne 25.02.2016 neschválilo prodej výše
uvedeného pozemku za nabídnutou cenu, protože neodpovídala ceně v místě a čase obvyklé, která byla znaleckým
posudku ze dne 22.11.2014 stanovena na částku 600 Kč/m2 pozemku. Přílohy: foto, návrh záměru, ortofoto mapa.
K rozhodnutí:
1/ Zveřejnit záměr města prodat za cenu obvyklou, 2/ zadat vyhotovení nového znaleckého posudku a znovu zveřejnit
za cenu v místě a čase obvyklou.
Odůvodnění:
Jedná se o opakované zveřejnění záměru - odborné útvary a OV Krčín s prodejem pozemku souhlasily, proto již
nebyly nyní osloveny.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Delší diskuse nad otázkami parcelace nabízeného pozemku. Znalecký posudek je možno brát jako aktuální. Nakonec
se většina radních přiklonila k tomu, že bude ještě jedno kolo vyvěšení záměru prodeje pozemkové parcely, a to ve
stejné podobě při předchozím vyvěšení, tj. celý pozemek.
K Čl. 2. 16 USNESENÍ č. RM 343- 14515/16,
(uložen úkol číslo 20961).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 24.05.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m2, druh
pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena 600 Kč/m2 pozemku. 3.
Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 4.
Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do 8 m, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá
se sklonem 30 - 45°, v případě ploché střechy rodinný dům přízemní, b) parkování pro vozidla na prodávaném pozemku, c)
zastavěná plocha do 15% výměry, d) o výstavbě více rodinných domů je možné jednat. 5. Město kupujícímu pozemek předá
ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Poplatek za návrh práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
7. Daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 8. Město si
vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/17 - Flash Příloha: RM 343 - 2/17 - Flash

Žádost Ing. P. F. o pokácení stromu na pozemku p. č. 878/14 v k. ú. Vrchoviny - viz příloha č. RM 343 - 2/17.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Společné stanovisko TS a OŽP: K odstranění ořešáku nemáme připomínek, strom byl vysazen v blízkosti RD i
komunikace směrem na Přibyslav. S ohledem na zachování průjezdu, a aby nedocházelo k poškozování RD, byl
často upravován řezem, proto je v koruně množství sekundárních výhonů, velké rány po odstraněných větvích. S
ohledem na končící období vegetačního klidu bude strom pokácen na podzim.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 17 USNESENÍ č. RM 343- 14516/16,
(uložen úkol číslo 20962).
RM souhlasí s pokácením stromu 1 ks ořešáku vlašského na pozemku p. č. 878/14 v k. ú. Vrchoviny.
RM 343 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

2.18 Žádost SBD Náchod o povolení kácení smrku pichlavého
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 2/18 - Flash Příloha: RM 343 - 2/18 - Flash

Žádost SBD Náchod ze dne 29.02.2016 o povolení kácení smrku pichlavého (v žádosti označovaného jako smrk
stříbrný) na pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Důvodem žádosti je blízkost stromu u bytového
domu č. p. 413, kde dochází k zastínění bytů a může dojít k narušení svislé izolace domu. Plánuje se realizace
zateplení domu a větve by mohly poškodit novou fasádu. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 343 - 2/18 + v dalších
5 přílohách (tj. fotodokumentace (kopie), žádost p. V. Ř. - předsedy samosprávy domu č. p. 413) o pokácení
stříbrného smrku ze dne 23.02.2016, zákres v katastrální mapě, výpis z KN, souhlas p. M. J. a p. M. J. s pokácením
stříbrného smrku ze dne 27.02.2016).
K rozhodnutí:
Projednat žádost SBD Náchod ve věci povolení kácení smrku pichlavého na pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Společné stanovisko TS a OŽP: Smrk pichlavý byl vysazen v bezprostřední blízkosti bytového domu, koruna stromu
stíní oknům, u paty kmene bylo při terénním šetření zjištěno zbytnění, které může indikovat hnilobu kmene. Z tohoto
důvodu doporučujeme RM souhlasit s pokácením tohoto stromu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 18 USNESENÍ č. RM 343- 14517/16,
(uložen úkol číslo 20963).
RM souhlasí s kácením stromu 1 ks smrku pichlavého na pozemku p. p. č. 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 343 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 343 - 14.3.2016

Rozvoj

16:00

OMM

3.1 Žádost p. J. P. o prověření stavu komunikace Ve Vilách + oprava (č. j.: 1514/2014/OSU/HofS)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/1 - Flash Příloha: RM 343 - 3/1 - Flash

Žádost p. J. P. (jménem obyvatel ul. Ve Vilách) o prověření stavu komunikace Ve Vilách. Podrobnosti +
fotodokumentace - viz příloha č. RM 343 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + prověřit stav komunikace ul. Ve Vilách, příp. ne/souhlasit s její opravou.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Tuto cestu opravujeme zaválcováním štěrkodrti nebo recyklinu do vzniklých výtluků. Záleží na
průběhu počasí, v létě když je sucho, vydrží tato oprava delší dobu, v zimě, nebo když prší, tak oprava dlouho
nevydrží. Je to stejný problém, jako byla cesta u zimního stadionu v Krčíně. Pokud chceme tuto cestu trvale zlepšit,
musíme zde investovat a položit asfalt. V minulých letech byla zadní část opravena technologii vápenocementové
stabilizace, kterou pro město prováděla firma ZBA. Tato technologie se po pár letech ukazuje jako nedostatečná,
protože povrch komunikace již také není soudržný a rozpadá se. Co se týká průjezdu touto cestou v době, kdy bude
opravován Sepský most, tak si myslím, že tito podepsaní obyvatelé budou určitě požadovat omezení, nebo zákaz
průjezdu vozidel, jejichž majitelé zde nebydlí.
Stanovisko OMM: Pan B. ze společnosti ZBA upozorňuje na nedostatečné řešení odvodnění komunikace. To
znamená, že by musela být komunikace nakloněna vč. příčných odtokových drážek v komunikaci pro lepší odvedení
vody. Všechny tyto úpravy výrazně prodražují opravy komunikace. Doporučujeme v současné době provést opravu
komunikace způsobem navrhovaným TS.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zabývali špatným stavem komunikace, problémem je zde mj. to, že cesta nemá potřebné
odvodnění, což špatnému stavu jen přispívá, opět bude třeba častých oprav ze strany TS.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14518/16,
(uložen úkol číslo 20964).
RM bere na vědomí žádost p. J. P. o prověření stavu komunikace Ve Vilách a souhlasí s její opravou dle návrhu TS.
RM 343 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/2 - Flash Příloha: RM 343 - 3/2 - Flash

Podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města. Podrobnosti viz dopis Ing. V. Z. + Příloha č. 1 Právní posouzení
realizovaných správních postupů - viz příloha č. RM 343 - 3/2. Ing. V. Z. mj. vyzývá ke schůzce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí dopis Ing. V. Z. týkající se jeho podnětu ve věci blokace rozvoje města a stanovit případné další kroky.
.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní se shodli, že je třeba svolat co nejdříve schůzku zainteresovaných.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14519/16,
(uložen úkol číslo 20965).
RM bere na vědomí podnět Ing. V. Z. ve věci blokace rozvoje města. RM ukládá OMM svolat schůzku za účasti vedení města
Nové Město nad Metují (ST, MST), OVRR a pozvat Ing. V. Z. na toto jednání a výsledku jednání podat zpětnou informaci RM
na jejím nejbližším zasedání.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

3.3 Zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - obousměrné provozy cyklistů v jednosměrných
ulicích
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/3 - Flash Příloha: RM 343 - 3/3 - Flash

RM je předkládán zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo 24.02.2016. Jednotlivé
podněty Komise jsou rozpracovány do usnesení v bodech článku Rozvoj, a to 3/3, 3/8, 3/22 a 3/23. Komise mj. žádá
RM, aby při zjednosměrňování ul. Družstevní a ul. Malecí město řešilo obousměrný provoz cyklistů. Vypracovaná
studie dopravy v klidu se cyklistickou dopravou vůbec nezabývá.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních nad tím, co by zjednosměrnění některých ulic zřejmě přineslo - padly konkrétní připomínky k
současnému stavu v některých ulicích, kde je parkováno na krajnicích, na chodnících a i na zeleni a nezůstávají zde
průjezdné pruhy ani v takové šíři, aby mohla jet a vyhnout se vedle sebe 2 auta - např.: ul. ČSA před SPŠ, dolní část
ul. Nádražní apod. Dále zazněly i další návrhy na různé ulice (Malecí) a řešení v nich. MP by měla vytipovat tato
problematická a nebezpečná místa a mělo by se začít jednat o řešení toho současného stavu.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14520/16,
(uložen úkol číslo 20966).
RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu a bere tento zápis na vědomí, ve znění přílohy č.
RM 343 - 3/3. RM ukládá OMM, aby při řízení o zjednosměrnění ulic ve městě (např. ul. Družstevní a ul. Malecí), byl v nich
zároveň řešen obousměrný provoz cyklistů.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 VŘ - „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4, Nové Město nad
Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/4 - Flash Příloha: RM 343 - 3/4 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4,
Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 6 nabídek. Tři firmy budou vyloučeny, buď nedoplnily požadované doklady, nebo byla v nabídce
doložena jiná SOD, než která byla přílohou, nebyly oceněny přiložené rozpočty nebo byla oceněna jen jedna část
veřejné zakázky. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 600 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14521/16,
(uložen úkol číslo 20967).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z veřejné
zakázky „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4, Nové Město nad Metují“ firmy Truhláček
s.r.o., Vrchoviny 39, 549 01 Nové Město nad Metují, Truhlářství Urban s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice a TREDO
s.r.o., Lidická 190/100, Praha.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova okenních výplní v bytovém domě „Villasburský“, Českých legií 4, Nové Město nad
Metují“ firmě PROPLAST K s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 594.411 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROPLAST K s.r.o., Polní 468, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/4 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

3.5 VŘ - PD - Cyklostezka, Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/5 - Flash Příloha: RM 343 - 3/5 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD - Cyklostezka, Nové Město nad Metují - Vrchoviny“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Byla podána 1 nabídka. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 250 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 343- 14522/16,
(uložen úkol číslo 20968).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Cyklostezka, Nové Město nad Metují - Vrchoviny“ firmě Ing. Hynek Seiner, Jana
Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za nabídkovou cenu 181.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 343 3/5 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 VŘ - „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/6 - Flash Příloha: RM 343 - 3/6 - Flash

Dne 17.02.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek, dne 22.02.2016 se konalo 1. jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídka a dne 09.03.2016 se konalo 2. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“. Hodnotící
komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit rozpočtové opatření schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 7 nabídek. Dvě nabídky budou vyloučeny. Milan Zámostný ocenil pouze jednu část veřejné zakázky,
přičemž v zadávací dokumentaci byl požadavek k ocenění obou částí veřejné zakázky. Firma MAUSTR PLUS s.r.o.,
Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice, byla požádána o doplnění dokladů k referenčním pracím, v
požadovaném termínu nedoplnila. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 400 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST - vysvětlení vysoutěžené částky - 2. etapy realizace.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 343- 14523/16,
(uložen úkol číslo 20969).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z veřejné
zakázky „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“ firmy Milan Zámostný,
Sumrakov 67, 378 53 Strmilov a MAUSTR PLUS s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice 3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka, Nové Město nad
Metují“ firmě PETR ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za celkovou nabídkovou cenu 1.089.832 Kč vč. DPH, z čehož v roce
2016 bude realizována pouze 1. část této veřejné zakázky, a to obnova fasády č. p. 1210 za 487.832 Kč vč. DPH, 2. část obnova městského opevnění - věže Zázvorky za 602.000 Kč vč. DPH bude realizována v roce 2017, v případě schválení ZM.
RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 100 tis. Kč z org. 1662 Program regenerace - městské opevnění JV II.
etapa na org. 1713 Program regenerace - dům č. p. 1210 a věž Zázvorka - obnova obv. pláště. RM schvaluje Smlouvu o dílo
na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PETR ČÁP, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM
343 - 3/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

3.7 VŘ - „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/7 - Flash Příloha: RM 343 - 3/7 - Flash

Dne 17.02.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek, dne 22.02.2016 se konalo 1. jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídka a dne 09.03.2016 se konalo 2. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 6 nabídek. Jedna firma byla vyloučena z důvodu, že nepředložila požadované doklady. V rozpočtu 2016
je schváleno na tuto akci 600 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 343- 14524/16,
(uložen úkol číslo 20970).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek vylučuje z veřejné
zakázky „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“ firmu MAUSTR PLUS s.r.o., Plzeňská
2311/2a, 370 04 České Budějovice 3.
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část, Nové Město nad Metují“ firmě ZAHRADA
HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 489.394 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění
přílohy č. RM 343 - 3/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

3.8 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/8 - Flash Příloha: RM 343 - 3/8 - Flash

RM 340 usnesením č. RM 340-14394/16 schválila příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy
programu IROP a Smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a
společnosti CEP a.s. Při projekčních pracích na tomto projektu se vyskytly problémy z hlediska souhlasu OŽP a
dopravního inspektorátu Náchod s navrhovanou stavbou. Dne 18.02.2016 proběhlo jednání za účasti projektanta,
výše uvedených dotčených orgánů a ST (viz příloha bodu č. RM 343 - 3/8). OŽP upozornilo na problémovost návrhu
trasy cyklostezky napříč nivou Metuje z hlediska odtokových poměrů při povodních a podmínilo souhlas se stavbou
pouze na základě zpracované Studie odtokových poměrů. Na jednání byla navržena změna trasy cyklostezky pouze
na levém břehu řeky přes Budín do Krčínského parku. Na základě toho, že nebylo jasné, zda nezměnit trasu
cyklostezky a tím i rozsah projektových prací, ORM požádalo (dohoda s vedením města) projektanta o přerušení
prací na projektové dokumentaci a zaslalo zpracovateli PD firmě TRANSCONSULT dopis o odstoupení od Smlouvy o
dílo (viz příloha č. RM 343 - 3/8). Dále z důvodu nemožnosti stihnout podání žádosti o dotaci do programu IROP do
dne 29.04.2016 ORM oznámilo zpracovateli žádosti firmě CEP a.s., že s ním neuzavře příkazní smlouvu a smlouvu o
dílo. ORM se dotazovalo na Centru regionálního rozvoje, které je zprostředkovatelem dotace z programu IROP na
šance na úspěšné schválení žádosti o dotaci na obě varianty stezky, výsledek je uveden v příloze Cyklostezka Nové
Město nad Metují - Krčín z pohledu získání dotace. Další výzva k podání žádostí do programu IROP se předpokládá
na jaře 2017. Výše uvedenými skutečnostmi se zabývala dne 24.02.2016 na svém 7. jednání také Komise pro
vyváženou dopravu (zápis je přílohou bodu a je o něm jednáno i v dalších bodech článku Rozvoj). Komise se přiklání
pokračovat dále v projednání a projektu cyklostezky ve variantě Popluží - Elektrárenská ul. ORM nechalo zpracovat
předběžnou cenovou nabídku na zpracování Studie odtokových poměrů u firmy Agroprojekce Litomyšl, která činí
53.240 Kč vč. DPH. Tato studie bude nutná při vedení cyklostezky přes řeku Metuji. Dále bude nutné nechat si
zpracovat biologické hodnocení vzhledem k situování záměru a poměrně velkému množství zvláště chráněných
druhů, které se ve vedení cyklostezky nacházejí. ORM k záměru cyklostezky svolá jednání za účasti OŽP, na kterém
bude hledáno nejvhodnější vedení trasy cyklostezky, které bude průchozí a přijatelné pro všechny strany. Poté bude
návrh řešení předložen do RM a následně bude vybírán znovu projektant.
K rozhodnutí:
Na vědomí + souhlasit s neuzavřením příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP
a Smlouvy o dílo na zpracování Studie proveditelnosti, souhlasit s odstoupením od SOD na zpracování "PD Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Obsáhlá a místy kritická debata radních o tom, jak se tato akce či záměr vyvíjí. Fakticky jde o systémový problém při
hledání tras a návrhů úprav povrchu takové stezky - je třeba, aby od začátku v tom byly nějakou měrou zapojeny a
informovány i dotčené orgány státní správy. To by pak mohlo předejít takovýmto problémům. Tato stezka je přitom
vyznačena i v mapách.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 343- 14525/16,
(uložen úkol číslo 20971).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí nové skutečnosti v projektu Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín. RM souhlasí s
tím, že nebude uzavřena příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP a Smlouvy o dílo na
zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti CEP a.s., Hradec Králové. RM souhlasí
s odstoupením od Smlouvy o dílo na zpracování "PD - Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové. RM s ohledem na problematické projednání navržené trasy
(obě varianty) na Oddělení životního prostřední MěÚ, doporučuje ZM schválit, aby se akce "Cyklostezka ul. K Sirkárně Popluží - ul. Elektrárenská - PD" nerealizovala.
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

3.9 Barevné řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě G
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/9 - Flash Příloha: RM 343 - 3/9 - Flash

Identifikace:

V RM 342 bylo vybráno barevné řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě G. Nyní je
předložena tato varianta v podrobnějším rozpracování - viz příloha č. RM 343 - 3/9.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. A. Vít Lukas architekt Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:

ARCH prezentoval radním vybranou a finálně upravenou variantu "G". Podpisy radních byla označena příloha se
schváleným návrhem barevného řešení.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 343- 14526/16
RM bere na vědomí podrobnější zpracování barevného řešení fasády u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě G,
ve znění přílohy č. RM 343 - 3/9.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.10 Návrh vnější podoby Kina 70 a jeho okolí - prezentace
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/10 - Flash Příloha: RM 343 - 3/10 - Flash

Identifikace:

V rámci zpracování "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina 70" ARCH předkládá RM návrh vnější
podoby Kina 70 a jeho okolí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí + schválit návrh řešení a případně stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. A. Vít Lukas architekt Architekt

Z podrobnějšího projednání:

ARCH - prezentace návrhu budoucí vnější podoby Kina 70 a jeho blízkého okolí. Návazně radní diskutovali o
možných fázích realizace - bude to "běh na dlouhou trať".
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 343- 14527/16,
(uložen úkol číslo 20972).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí návrh vnější podoby Kina 70 a jeho okolí zpracovaný ARCH. RM ukládá OMM předložit
upravenou prezentaci do programu ZM č. 113.
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Pamětní deska na věži Zázvorka - oprava
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/11 - Flash Příloha: RM 343 - 3/11 - Flash

Na základě podnětu MST byli poptáni dva restauratéři na zpracování nabídky na opravu Pamětní desky na věži
Zázvorka. Výhodnější cenovou nabídku podalo Restaurátorství a pozlacovačství spol. s r.o., Petr Tomáš, Nové Město
nad Metují, které podalo nabídku ve výši 45.000 Kč. Oprava této pamětní desky bude hrazena z položky místní
památky. Vzhledem k tomu, že při stanovování výše této položky nebylo původně s touto akcí v letošním roce
počítáno, předkládáme zrestaurování této pamětní desky k odsouhlasení do RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s opravou Pamětní desky na věži Zázvorka a se zadáním vybrané firmě.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2016 je na položce - místní památky schváleno 750 tis. Kč a bylo počítáno s opravou sochy sv. Jakuba a s
poslední etapou oprav hřbitovní zdi.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz ohl. přesunu pamětní desky - vidí kontext s bodem 3/16. ORM - přemístění navrhl p. Hladík (ředitel
MMUZ) do "hildenského átria". V tomto bodě bylo ale hlasováno pouze o schválení opravy konkrétní firmou.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 343- 14528/16,
(uložen úkol číslo 20973).
RM souhlasí s provedením opravy Pamětní desky na věži Zázvorka a se zadáním těchto prací firmě Restaurátorství a
pozlacovačství spol. s r.o., Petr Tomáš, Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 45.000 Kč.
RM 343 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.6.2016
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3.12 Zápis č. 1/2016 z Regenerační komise ze dne 02.03.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/12 - Flash Příloha: RM 343 - 3/12 - Flash

ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 1/2016 z Regenerační komise ze dne 02.03.2016 ve znění přílohy č. RM 343 3/12.
K rozhodnutí:
Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých usnesení KREG, a to v dalších
samostatných bodech.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Regenerační komise
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 343- 14529/16
RM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z Regenerační komise ze dne 02.03.2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 3/12.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Usnesení Regenerační komise č. 2/2016 ze dne 02.03.2016
Identifikace:
Jedním z usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 02.03.2016 bylo usnesení komise č. 2/2016:
Regenerační komise doporučuje RM pokácení stříbrného smrku na náměstí Republiky v rámci plánované regenerace
náměstí s ohledem na bezpečnost.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 343- 14530/16
RM bere na vědomí usnesení Regenerační komise č. 2/2016, ve kterém Komise doporučuje odstranění stříbrného smrku na
náměstí Republiky v rámci plánované regenerace náměstí, na kterou bude zpracována a schvalována studie zpracována
ARCH.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Usnesení Regenerační komise č. 3/2016 ze dne 02.03.2016
Identifikace:
Dalším z usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 02.03.2016 bylo usnesení č. 3/2016: Regenerační
komise doporučuje RM města zadat renovaci informační tabule před parkovištěm "farská zahrada".
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajištění renovaci tabule před parkovištěm "farská zahrada".
Odůvodnění:
Úhrada bude řešena ze schválené položky na městský mobiliář.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 343- 14531/16,
(uložen úkol číslo 20974).
RM ukládá OMM zajistit renovaci tabule před parkovištěm "farská zahrada".
RM 343 Ukládá.
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3.15 Usnesení Regenerační komise č. 4/2016 ze dne 02.03.2016
Identifikace:
Dalším z usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 02.03.2016 bylo usnesení č. 4/2016: Regenerační
komise doporučuje RM, aby upozornila na opravu zadláždění žlabu podél silnice I/14 na Husově náměstí vč.
komunikace.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zaslat žádost na ŘSD ČR o opravu zadláždění žlabu podél silnice I/14 na Husově náměstí vč.
komunikace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 343- 14532/16,
(uložen úkol číslo 20975).
RM ukládá OMM poslat žádost o opravu zadláždění žlabu podél silnice I/14 na Husově náměstí vč. komunikace na ŘSD ČR.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Usnesení Regenerační komise č. 5/2016 ze dne 02.03.2016
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/16 - Flash Příloha: RM 343 - 3/16 - Flash

Identifikace:

Dalším z usnesení ze zasedání Regenerační komise ze dne 02.03.2016 bylo usnesení č. 5/2016: Regenerační
komise doporučuje RM v souvislosti obnovy opláštění městského opevnění - Zázvorka přemístění plechové pamětní
desky z důvodu bezpečnosti čitatelů textu.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s přemístěním plechové pamětní desky z opláštění věže Zázvorky do atria galerie Zázvorka.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní se shodli, že k přemístění nedojde.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 343- 14533/16
RM nesouhlasí s přemístěním plechové pamětní desky z opláštění věže Zázvorky do atria galerie Zázvorka v souvislosti s její
opravou a s plánovanou opravou kamenného opláštění věže Zázvorka.
RM 343 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.17 Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
ORM předkládá RM k odsouhlasení pokácení 2 ks hlohu obecného u křížku ve Spech při silnici I/14 na pozemku p. p.
č. 2142 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Na dané lokalitě jsou umístěny 2 jedinci tohoto druhu. Jeden, blíže k silnici I/14, je označen za rizikový strom určený k
odstranění. Na základě zachování estetického vzhledu daného místa je vhodné odstranit i druhý strom. Následně
budou vysazeny stromy stejného druhu (konzultováno s OŽP). Tato aktivita je zahrnuta jako aktivita doprovodná do
projektu „Obnovy kříže s plastikou těla Krista“ ve Spech. Nadace vyžaduje zapojení místní komunity - stromy by byly
vysazeny v rámci dobrovolnické práce místní komunity. Projednáno s předsedou OV Spy. Kácení i výsadba nových
stromů bude provedena i v případě neúspěšné žádosti o grant. OŽP vyslovilo předběžný souhlas.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 343- 14534/16,
(uložen úkol číslo 20976).
RM souhlasí s pokácením 2 ks hlohu obecného u křížku ve Spech při silnici I/14 na pozemku p. p. č. 2142 v k. ú. Nové
Město nad Metují.
RM 343 Souhlasí.
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3.18 Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/18 - Flash Příloha: RM 343 - 3/18 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM k odsouhlasení pokácení 2 ks bříz na pozemku p. p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují, v
blízkosti hřbitovní zdi, hřbitov Všech svatých Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
V letošním roce je schváleno v pokračování opravy hřbitovní zdi na hřbitově Všech svatých (u sokolovny) a těsně u
této zdi jsou 2 vzrostlé břízy (do ul. ČSA), které je nutno odstranit. Kořenový sytém je prorostlý do kamenného zdiva.
OŽP vyslovilo předběžný souhlas. Fotografie viz příloha č. RM 343 - 3/18.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 343- 14535/16,
(uložen úkol číslo 20977).
RM souhlasí s pokácením 2 ks bříz na pozemku p. p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují, v blízkosti hřbitovní zdi, hřbitov
Všech svatých Nové Město nad Metují.
RM 343 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Smlouva o právu provést stavbu - „Přístřešek pro autobusovou zastávku Na Strážnici“
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/19 - Flash Příloha: RM 343 - 3/19 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu na akci - „Přístřešek pro autobusovou zastávku Na
Strážnici“, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. akad. arch. Marií Davidovou, Nahořanská
192, Nové Město nad Metují, na jejímž pozemku bude zastávka částečně umístěna.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 343- 14536/16,
(uložen úkol číslo 20978).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - „Přístřešek pro autobusovou zastávku Na Strážnici“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. akad. arch. Marií Davidovou, Nahořanská 192, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 3/19 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Smlouva o právu provést stavbu kanalizace a čerpacích stanic v ul. Na Hradčanech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/20 - Flash Příloha: RM 343 - 3/20 - Flash

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., se sídlem: Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928, předkládá městu
Smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a čerpacích stanic v ul. Na Hradčanech viz příloha č. RM 343 - 3/20.
Stavba je umístěna na pozemcích v majetku města č. kat. 2042/3, 2118, 2165/2, 2199/2 v k. ú Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s realizací stavby za podmínek zapracovaných do návrhu smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 343- 14537/16,
(uložen úkol číslo 20979).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizace a čerpacích stanic v ul. Na Hradčanech na pozemcích v majetku
města č. kat. 2042/3, 2118, 2165/2, 2199/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 - 3/20 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.
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3.21 Značení významných hrobů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/21 - Flash Příloha: RM 343 - 3/21 - Flash

PVO 218 uložila OMM zajistit konečné zpracování aktuálního seznamu významných hrobů a vytvoření plánku
umístění těchto hrobů s tím, že pak bude vše umístěno vhodným způsobem na jednotlivé hřbitovy. ORM předkládá
RM na vědomí zpracované seznamy významných osobností vč. hrobů architektonické hodnoty pro jednotlivé hřbitovy.
Tyto seznamy byly vybranou komisí zpracovány v roce 2007 pro tyto hřbitovy: hřbitov Všech Svatých v Novém Městě
nad Metují, Husův sbor v Novém Městě nad Metují, hřbitov v Krčíně, hřbitov ve Vrchovinách a pro hřbitov ve Spech.
Na základě těchto seznamů jsou v současné době zpracovávány v grafickém studiu fy Plotter Králík plastové tabulky
s vyznačenou situací, na které budou označeny významné hroby s legendou. Tabulka se situací a s textem bude na
hřbitově Všech Svatých v Novém Městě nad Metují umístěna při vstupu ve stejné informační skříňce, která tam je již
instalována. V Krčíně bude informativní tabulka umístěna obdobně, ale v jiné velikosti a také podle stávající skříňky.
Ve Spech a Vrchovinách pouze informační tabulka umístěna na vnitřní straně pilířů u vstupní brány.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací, vedoucí k vyznačení těchto
hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o návrzích v přílohách - o tom, zda by měly být souhlasy vlastníků hrobů apod. Dále byla vysvětlena
geneze celé záležitosti, která se táhne již od roku 2007. Radní vzali navržené seznamy na vědomí a doporučili ještě
prověřit po právní stránce ty souhlasy vlastníků hrobů.
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 343- 14538/16,
(uložen úkol číslo 20980).
RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací, vedoucí k vyznačení těchto
hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.22 Zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - bezpečnost chodců v ul. Nahořanská
Identifikace:
Viz bod 3/3. Členové Komise opakovaně upozorňují na pro chodce nebezpečné dopravní situace v ul. Nahořanská na
křižovatce u prodejny potravin způsobené rychlou jízdou automobilů. Vzhledem k tomu, že nákup a umístění radaru je
v rozpočtu na rok 2016 zařazeno až pod čarou, doporučuje Komise RM co nejdříve přemístit dopravní značku IS 12a
na pravé straně silnice ve směru od Nahořan k odbočce na letiště a radar umístit na její současné místo. Finanční
prostředky doporučuje hledat v rezervách města. Dopravní situace v této lokalitě považuje komise pro chodce z
hlediska bezpečnosti provozu za velmi nebezpečné.
K rozhodnutí:
Reagovat na podnět Komise.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o umístění radaru a bylo vysvětleno, jaké současné řešení je jediné možné. Radní požádali vedoucí
ORM o zaslání umístění radaru prostřednictvím e-mailu. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 22 USNESENÍ č. RM 343- 14539/16
RM bere na vědomí podnět na umístění radaru v ul. Nahořanská, posun dopravní značky IS 12a však není možný mimo
zastavěné území obce. Místo pro umístění radaru bylo vybráno RM 197 a schváleno DI Náchod v prostoru mezi značkou
začátek obce a křižovatkou s ul. U Letiště, v rozpočtu 2016 nejsou na radar schváleny finanční prostředky.
RM 343 Bere na vědomí.
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3.23 Zápis č. 7 z jednání Komise pro vyváženou dopravu - svodidlo ul. Náchodská - směr Vrchoviny
Identifikace:
Viz bod 3/3. V ul. Náchodská na místě nově vzniklého silničního oblouku za mostem (směr Vrchoviny) chybí svodidla.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je tento stav neudržitelný. Dokumentuje to i nehoda z minulého týdne.
Komise doporučuje RM, aby město Nové Město nad Metují vyzvalo KHK k umístění svodidel v předmětné zatáčce.
K rozhodnutí:
Reagovat na podnět Komise.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 23 USNESENÍ č. RM 343- 14540/16,
(uložen úkol číslo 20981).
RM bere na vědomí podnět z Komise pro vyváženou dopravu na umístění svodidel v zatáčce na místě nově vzniklého
silničního oblouku za mostem v ul. Náchodská (směr Vrchoviny) a ukládá ST tento podnět projednat se SÚS HK.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.24 Podnět ST z e-mailu ve věci úpravy květinových hodin na náměstí Republiky
Zdroj. dokum.: RM 343 - 3/24 Příloha: RM 343 - 3/24

Identifikace:

ST předal přímo na jednání RM e-mailovou žádost Ing. Hovorky o umožnění vložení textu do květinových hodin na
náměstí Republiky.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Radní diskutovali o žádosti a obsahu požadovaného nápisu vytvořeného v květinových hodinách - nakonec se shodli,
že žádosti vyhověno nebude a že v rámci květinové úpravy hodin zde bude pouze vytvořeno logo města.
K Čl. 3. 24 USNESENÍ č. RM 343- 14541/16,
(uložen úkol číslo 20982).
RM zamítá žádost Ing. Libora Hovorky o umožnění vložení textu do květinových hodin na náměstí Republiky a ukládá TS
zajistit doplnění loga města Nové Město nad Metují do květinové výzdoby hodin na náměstí Republiky.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.25 Obchodní centrum na vjezdu do města - vedle Penny Marketu
Identifikace:
Radním byla prezentována aktuální vizualizace plánovaného obchodního centra, které chce soukromý investor
vybudovat při vjezdu do města ve směru od Náchoda, v sousedství Penny Marketu.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

V rámci prezentace informoval MST o nabídkách investora na umístění např. loga města na stěnu obchodního centra
směrem k příjezdu od Náchoda. Bylo vysvětleno, že jde zatím o prezentaci záměrů a není třeba nic rozhodovat.
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3.26 Podnět radního Ing. Prouzy ve věci ul. Pod Lipami
Identifikace:
Podnět a dotaz radního Ing. Prouzy ve věci výřezů v novém asfaltovém povrchu v ul. Pod Lipami.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - dotázal se na důvody, které vedly k tomu, že byly učiněny výřezy v novém asfaltu v ul. Pod Lipami. Ulice
se konečně vyasfaltovala a pak tam někdo vyřeže díry, údajně kvůli ochraně stromů, vypadá to hrozně a navíc je to
nebezpečné. Podrobnosti, proč to tak je, vysvětlil ST, ochranné výřezy kolem stromů byly závaznou podmínkou
vydanou OŽP, jinak by realizace opravy vůbec nebyla možná. Ing. Maur - navrhl dát informaci do NZ, proč to tak je,
aby občané dostali vysvětlení těchto zásahů do povrchu komunikace, které nechápou.
K Čl. 3. 26 USNESENÍ č. RM 343- 14542/16,
(uložen úkol číslo 20983).
RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s OŽP a s pí E. Kupkovou informativní článek do Novoměstského zpravodaje a příp. i
na webové stránky města Nové Město nad Metují, ve kterém budou vysvětleny veřejnosti důvody, které vedly k vytvoření
výřezů kolem stromů v novém asfaltovém povrchu v ul. Pod Lipami s tím, že šlo o neopominutelnou podmínku OŽP, bez
jejíhož splnění by nebyla realizace akce možná.
RM 343 Ukládá.
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Správa nemovitostí

17:40

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 29.02.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/409) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/1 - Flash Příloha: RM 343 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 29.02.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14543/16,
(uložen úkol číslo 20984).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 29.02.2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 4/1.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Účast na nájemní smlouvě
Identifikace:

(Int.: OSN/410) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/2 - Flash Příloha: RM 343 - 4/2 - Flash

Účast na nájemní smlouvě na pronájem místa pro umístění telekomunikačního zařízení na střeše Základní školy
Krčín, Nové Město nad Metují, č. p. 1 uzavřenou mezi Základní a Mateřskou školou Krčín, IČO: 72020865 a
společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001. Účastí na nájemní smlouvě dává město, jako vlastník
souhlas s provedením nutných úprav pro umístění telekomunikačního zařízení. Nájemní smlouva vychází ze
schváleného záměru pronajmout prostory střechy objektu "ZŠ Krčín" pro umístění telekomunikačního zařízení (viz
usnesení č. RM 337-14284/15).
K rozhodnutí:
RM schvaluje účast na smlouvě o nájmu.
Odůvodnění:
Smlouva řeší pronájem dle zveřejněného záměru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14544/16,
(uložen úkol číslo 20985).
RM souhlasí s účastí na nájemní smlouvě na pronájem místa pro umístění telekomunikačního zařízení na střeše Základní
školy Krčín, Nové Město nad Metují, č. p. 1, uzavřenou mezi Základní a Mateřskou školou Krčín, IČO: 72020865 a
společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 343 - 4/2.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 120 Bytové komise ze dne 09.03.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/411) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/3 - Flash Příloha: RM 343 - 4/3 - Flash

Zápis č. 120 Bytové komise ze dne 09.03.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14545/16,
(uložen úkol číslo 20986).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 120 Bytové komise ze dne 09.03.2016, ve znění přílohy č. RM 343 - 4/3.
RM 343 Schvaluje.
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4.4 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:

(Int.: OSN/412) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/4 - Flash Příloha: RM 343 - 4/4 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení 2 bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních
podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2016 do dne 31.05.2017, 62Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní
užívá výše uvedené bytové jednotky a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním postižením.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o nájmu bytu 2 bytových jednotek s organizací Domov Dědina.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu dvou bytových jednotek, kdy toto není řešeno dodatkem ke stávající smlouvě, ale
vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14546/16,
(uložen úkol číslo 20987).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu 2 bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul. Havlíčkova č. p.
292) uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO:
42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2016 do dne 31.05.2017, za 62 Kč/m2/měsíc k
poskytování služby chráněného bydlení ve znění přílohy č. RM 343 - 4/4.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost SVJ Na Bořetíně 727 a 728 o výstavbu ochranného plotu podél hřiště u domu Na Bořetíně 730
(Viz RM 340 čl.3/16, usn. RM 340- 14397/016)
(Int.: OSN/413)

Identifikace:

RM 340 v čl. 3/16 se usnesla ve věci žádosti takto: "RM nesouhlasí s výstavbou ochranného plotu podél hřiště u domu
Na Bořetíně 730. RM ukládá OMM jednat se žadateli, tj. SVJ Na Bořetíně 727-730 a dále pak i s obyvateli domu 44-47
v ul. T. G. Masaryka o budoucím využití prostoru bývalého hřiště přiléhajícího k ul. Na Bořetíně, a to ve smyslu návrhů
vyplývajících z Koncepce dopravy v klidu." V této věci OMM provedl anketu v domech č. p. 44-47, 727-730, 721-723 s
tímto závěrem: převážná většina poptaných, kteří se zpětně vyjádřili, požadují zachování hřiště (cca 86 %). Veškeré
reakce obyvatel byly předloženy do koncepční RM 342, která se zabývala diskusí k problematice dětských hřišť a
sportovišť pro starší 10 let ve městě. K tomu také RM přijala usnesení, jak bude dále postupováno. V kontextu celého
rozhodovacího procesu je ale nyní třeba buď potvrdit stanovisko o tom, že i přes zachování hřiště nebude žádný
požadovaný plot stavěn, nebo zda bude rozhodnuto o budování nějaké ochrany fasády domu tak, jak požadovalo SVJ.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o tom, zda bude či nebude stavěna nějaká ochrana fasády domu č. p. 730 v ul. Na Bořetíně, jak
požaduje SVJ.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 343- 14547/16,
(uložen úkol číslo 20988).
RM po vyhodnocení dosavadního stavu a účelu užívání hřiště v sousedství č. p. 727-730 nepředpokládá, že by město
zajišťovalo výstavbu nějakého speciálního plotu či sítě, která by měla chránit fasádu na boku domu SVJ, která ke hřišti
přiléhá.
RM 343 Rozhodla.
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4.6 Žádost nájemce nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/414) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/6 - Flash Příloha: RM 343 - 4/6 - Flash

Žádost nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., IČO:46524339, který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova, o udělení souhlasu s účetním odepisováním technického zhodnocení objektu. Technické zhodnocení
spočívá v provedení úprav bývalé komory na bezbariérovou sprchu, které nájemce provedl se souhlasem vlastníka
(viz souhlas - usnesení č. RM 308-13025/14). Celková hodnota technického zhodnocení doložená daňovými doklady
činí 202.002 Kč
K rozhodnutí:
Souhlasit se žádostí nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul.
Rašínova, o udělení souhlasu s účetním odepisováním technického zhodnocení objektu.
Odůvodnění:
Žádost je sepsána dle platných Pravidel pro technické zhodnocení objektů v majetku města a technické zhodnocení
bylo provedeno se souhlasem vlastníka. OSN doporučuje souhlas udělit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 343- 14548/16,
(uložen úkol číslo 20989).
RM souhlasí se žádostí nájemce nebytových prostor, NONA 92, o.p.s., který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul. Rašínova,
o udělení souhlasu s účetním odepisováním technického zhodnocení objektu. RM ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka v
souladu s platnými pravidly pro technické zhodnocení objektů v majetku města.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost nájemce nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/415) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/7 - Flash Příloha: RM 343 - 4/7 - Flash

Žádost nájemce nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město
nad Metují, IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul. 28. října, o udělení souhlasu s provedením
technického zhodnocení objektu. Technické zhodnocení spočívá v provedení sádrokartonové příčky, která oddělí
provoz prádelny od provozu kuchyně. Stavební úpravy plynou z provedené kontroly KHS Náchod a nájemce provede
úpravy na vlastní náklady. Předpokládané náklady činí 20.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti nájemce nebytových prostor, o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu.
Odůvodnění:
Žádost je sepsána dle platných "Pravidel" a provedení úprav vychází z provozních podmínek. OSN doporučuje
souhlas udělit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 343- 14549/16,
(uložen úkol číslo 20990).
RM souhlasí s provedením technického zhodnocení uživatelem nebytových prostor, Mateřská a Základní škola speciální
NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, který užívá prostory v objektu č. p. 313, ul. Rašínova,
Nové Město nad Metují. RM ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 343 - 4/7.
RM 343 Souhlasí.
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4.8 Zveřejnění záměru výpůjčky objektu a pozemku
Identifikace:

(Int.: OSN/416) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/8 - Flash Příloha: RM 343 - 4/8 - Flash

Zveřejnění záměru výpůjčky objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, který je součástí pozemku st. p. č. 13, vč. pozemku st.
p. č. 13 o celkové výměře 1578 m2. Záměr bude zveřejněn na základě žádosti Spolku Krčín, Žižkovo náměstí 1, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 04649273, za účelem zajištění spolkové činnosti tohoto spolku. Záměr výpůjčky bude
zveřejněn na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou úhrady všech provozních nákladů a
pohybu uživatelů v objektu a jeho okolí na vlastní nebezpečí.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru výpůjčky.
Odůvodnění:
Jedná se o zveřejnění záměru výpůjčky, na základě žádosti Spolku Krčín a v souladu se závěrem Pracovní skupiny
Stará škola. OSN dává ještě na zvážení, zda výpůjčku nezveřejnit a poté smlouvu neuzavřít až po zajištění objektu
(statika, krov, střešní krytina).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 343- 14550/16,
(uložen úkol číslo 20991).
RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků, který je součástí pozemku st. p. č. 13, vč.
pozemku st. p. č. 13 o celkové výměře 1578 m2 za účelem zajištění spolkové činnosti Spolku Krčín, Žižkovo náměstí 1, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 04649273. Záměr výpůjčky bude zveřejněn na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, s podmínkou úhrady všech provozních nákladů a pohybu uživatelů v objektu a jeho okolí na vlastní nebezpečí.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 Žádost nájemce městské bytové jednotky
Identifikace:

(Int.: OSN/417) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/9 - Flash Příloha: RM 343 - 4/9 - Flash

Žádost nájemce městské bytové jednotky, pí M. N. o možnost ukončení nájemní smlouvy bytu dohodou a prominutí
části výpovědní lhůty (duben a květen 2016, celkem se jedná o 6.036 Kč). Nájemce žádá o prominutí výpovědní lhůty
ze zdravotních důvodů (nájemkyně je dlouhodobě umístěna v zřízení LDN spolu se svou mentálně postiženou
dcerou). Z výše uvedeného důvodu není schopna hradit závazky plynoucí z nájemní smlouvy bytu. Do bytu se již
nemůže vrátit.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti nájemce bytové jednotky.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o bezproblémového nájemce, který v bytové jednotce bydlí dlouhodobě a vzhledem k
uvedenému důvodu zdravotního stavu (nájemce není schopen při nejlepší vůli ze starobního důchodu hradit nájem,
provozní náklady bytu a pobyt v LDN pro sebe i svou mentálně postiženou dceru, navíc zde není vize toho, že se stav
zlepší a do bytu se bude moci vrátit) OSN doporučuje vyhovět žádosti. OSN celou situaci řešilo ve spolupráci OSV OSV doporučuje žádosti vyhovět. OSN se ve spolupráci s BK pokusí ještě do konce března uvedenou bytovou
jednotku obsadit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 343- 14551/16,
(uložen úkol číslo 20992).
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy bytové jednotky, nájemce pí M. N., dohodou ke dni 31.03.2016.
RM 343 Souhlasí.
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4.10 VŘ - „Oprava fasády č. p. 179"
Identifikace:

(Int.: OSN/418) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/10 - Flash Příloha: RM 343 - 4/10 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava fasády č. p. 179“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 120 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - proč tu není smlouva? OSN - smlouva bude předložena ke schválení do programu příští RM.
K Čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 343- 14552/16,
(uložen úkol číslo 20993).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava fasády č. p. 179“ firmě p. Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za nabídkovou
cenu 93.588 Kč vč. DPH.
RM 343 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.11 VŘ - "Oprava střechy LDT Pavlátova louka"
Identifikace:

(Int.: OSN/419) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/11 - Flash Příloha: RM 343 - 4/11 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 10 nabídek. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 343- 14553/16,
(uložen úkol číslo 20994).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“ firmě W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787
01 Šumperk, IČO: 61945251, za nabídkovou cenu 384.874 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou W.H.A. systém spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, ve
znění přílohy č. RM 343 - 4/11 a pověřuje ST jejím podpisem. V případě nezájmu ze strany uchazeče na prvním místě RM
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy LDT Pavlátova louka“ firmě na druhém místě, a to
firmě MAKAL s.r.o., Bačetín, Sudín 19, 518 01 Dobruška, IČO: 47451416, za nabídkovou cenu 392.577 Kč vč. DPH.
RM 343 Rozhodla.
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4.12 VŘ - "Rekonstrukce - topný systém, 2x byt"
Identifikace:

(Int.: OSN/420) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/12 - Flash Příloha: RM 343 - 4/12 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce - topný systém, 2x byt“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 5 nabídek. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 170 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k VŘ podal MST. MST - navrhuje za slovem "DPH" udělat tečku a v případě nezájmu uchazeče na 1.
místě udělat znovu VŘ.
K Čl. 4. 12 USNESENÍ č. RM 343- 14554/16,
(uložen úkol číslo 20995).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce - topný systém, 2x byt“ firmě p. Tomáš Peroutka, Slunečná 2106, 547 01
Náchod, IČO: 63188899, za nabídkovou cenu 155.846 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou p. Tomáš Peroutka, Slunečná 2106, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 343 - 4/12 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.13 VŘ - "Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa"
Identifikace:

(Int.: OSN/421) Zdroj. dokum.: RM 343 - 4/13 - Flash Příloha: RM 343 - 4/13 - Flash

Dne 04.03.2016 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 09.03.2016 se konalo jednání komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavení úpravy č. p. 36 - II. etapa“. Hodnotící komise předkládá RM protokol
z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání nejvýhodnější nabídce, schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Bylo podáno 5 nabídek. V rozpočtu 2016 je schváleno na tuto akci 150 tis. Kč. Rozdíl bude kryt z úspory již
vysoutěžených akcí.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 13 USNESENÍ č. RM 343- 14555/16,
(uložen úkol číslo 20996).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, rozhodla o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy č. p. 36 - II. etapa“ firmě MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01
Náchod, IČO: 28820266, za nabídkovou cenu 199.830,90 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266, ve znění přílohy
č. RM 343 - 4/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Rozhodla.
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Školství, kultura a sport

13:05

OSKS

5.1 Hodnocení roku 2015 v MMUZ a MKN - ředitelé přizváni ve 13:05 hodin
Identifikace:
Ředitelé MMUZ a MKN předstupují před RM s hodnocením roku 2015. Tradičně jsou přizváni v souvislosti s
předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením roku 2015 v MMUZ a MKN.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na jednání RM byli pozváni ředitelé MKN a MMUZ - příchod ve 13:07 hodin - Mgr. Vladimír Růžička (ředitel MKN) - v
loňském roce byl personál v MKN stabilní, až nyní po dlouhodobé nemoci odchází pí Martina Tomášová, DiS., cca v
říjnu přijde z MD pracovnice, prozatímní volné místo nebudou na tuto dobu vykrývat novým zaměstnancem.
Nasměrování MKN se v souladu s dlouhodobým záměrem přesouvá od pouhého půjčování knih k pořádání kulturních
akcí, které mají vzestupnou úroveň, MKN se stává komunitním střediskem, kde se scházejí lidé různých generací a
různého zaměření. MKN získala 1. místo v soutěži "Kamarádka knihovna" v kategorii měst do 10 tis. obyvatel a
skončila na 3. - 4. místě v soutěži "Knihovna roku". V ediční činnosti vyšla publikace p. Bohumila Dvořáčka s názvem
"Někdy jsem se bavil já, někdy ti ostatní" - náklad 150 ks - je již vyprodán. Dále byla vydána kniha básní A. Horákové
a dotisk Dvořáčkových "Pohledů do minulosti". Obě dvě knížky se zdárně prodávají. Propagace MKN je
prostřednictvím novin a různých tiskovin, FB, web apod. Trošku ho mrzí plány zřizovatele na zahradu za MKN, která je
potřeba opravit - zabezpečit bezbariérový přístup + dělící rozsypaná zídka - akce na zahradě byly omezeny a je to
velká škoda. ST - ohledně zahrady je to na samostatné jednání. Ing. Maur - v příštích několika letech nemůže MKN
počítat s velkou investicí na rekonstrukci zahrady - přednost mají důležitější akce ve městě. Bezbariérový vstup na
zahradu - domníval se, že tato akce už měla započít. MST - projekční práce byly, nyní je to otázka na OMM. Paní
Petruželková - od občanů slyšela pouze samou chválu na MKN. Závěrečné dotazy radních se týkaly knihy Vl.
Rocmana - dotazy typu - kolik knih se vydalo, kolik knih se orientačně prodává / prodalo apod.
Ve 13:22 hodin - p. Jiří Hladík (ředitel MMUZ) - po personální stránce je kolektiv MMUZ stabilizovaný, na konci
letošního roku by měl 1 pracovník odejít do důchodu. MMUZ úzce spolupracuje s ostatními PO, zvláště školami, velmi
dobrá je spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí - Toulavá kamera. V loňském roce byla provedena
rekonstrukce osvětlení v expozici hodinek, tato expozice byla rozšířena, ke slavnostnímu otevření dojde v dubnu při
akci "Brány města dokořán". V roce 2015 byla trvale otevřena muzejní zahrádka, zapojili ji do běžného okruhu
prohlídky MMUZ, návštěvníci si tam mohou sednout, nasvačit se, přečíst knížku, pokochat se výhledem na Výrov atd.
MMUZ zakoupilo sbírku fotografií po zesnulém p. Martinkovi - některé fotografie jsou opravdu zajímavé, jiné zase
neostré, okopírované - jedná se o různorodý materiál. IC se účastnilo několika veletrhů, prodávají se tam různé
vstupenky, po dohodě s novým ředitele MK budou prodávat i vstupenky na akce MK. Z ediční činnosti na rok 2016 by
rád vyzdvihl knihu "Nejen jména na pomnících" - autor: Mgr. Vladimír Růžička. V Galerii Zázvorka pokračuje výstava
map, na začátek května je plánována výstava hildenských umělců. MST - doplnil - zítra se bude konat jednání na
téma budoucí plány MMUZ. Ing. Maur - děkuje za spoustu pěkných realizovaných nápadů (viz např. zahrádka MMUZ
atd.). Poté uvedl 3 dotazy: 1/ Mají nějakou zpětnou vazbu, zda prodloužení otevírací doby zámecké zahrady
návštěvníci města uvítali?; 2/ Jak se řeší problém s nedostatkem míst pro depozitáře?; 3/ Jaká je budoucnost
umístění lékárny? Odpovědi ředitele MMUZ na otázky Ing. Maura: 1/ Takové informace nemají; 2/ Jednal s p.
Horvatem, MMUZ dostane prostor v "plechové hale HARD" (pozn.: vedle MěÚ), kam se vejdou i věci ze zastávky na
Malecí; 3/ Se zámkem k dohodě nedošlo, stěhovat ji mimo historické centrum města by nedoporučoval. Jednání
budou pokračovat. Ing. Maur - poděkoval za odpovědi na jednotlivé otázky.
Mgr. Růžička - v srpnu 2016 skončí udržitelnost projektu, která byla po dobu 5 let - budou moci konečně prostory
komerčně využívat a dělat nezbytné úpravy.
Žádné další dotazy již nebyly. Radní poděkovali oběma ředitelům za účast a dosavadní spolupráci.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14556/16
RM bere na vědomí hodnocení roku 2015 v Městském muzeu Nové Město nad Metují a Městské knihovně Nové Město nad
Metují přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 343 Děkuje.
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5.2 Hodnocení roku 2015 v MSSS Oáza - ředitelka přizvána v 15:00 hodin
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza předstupuje před RM s hodnocením roku 2015. Tradičně jsou ředitelé přizváni do RM v
souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením roku 2015 v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní Marie Rohulánová - příchod na jednání RM ve 14:22 hodin - veškeré informace uvedla též v předložené výroční
zprávě. Podala informace o stěhování Domovinky, stěhování klientů z Domova pro seniory na "oddělení se zvýšenou
péčí", dále o personálních změnách + konkretizovala. Od března se snad již podařilo personální situaci v MSSS Oáza
stabilizovat a mají plný stav. ST - je Vaše zařízení srovnatelné s nemocnicí, co se týká zdravotních sester, nebo čím je
to, že odcházejí jinam? MSSS Oáza - hlavní rozdíl je v tom, že zde mají větší zodpovědnost, např. jak naložit s
pacientem, kterého přivezla záchranná služba apod. Samozřejmě dalším důvodem jsou, dle jejího názoru, finance.
Ing. Maur - dotaz - viz koncept - nutná podmínka a počet kvalifikovaných zdravotních sester - spojoval si to
jednoznačně s tím, že to má souvislost se zřízením "oddělení se zvýšenou péčí" charakter mezi sociální a zdravotní
péčí. MSSS Oáza - ne, nutná podmínka byla, že máme lidi diabetické, psychiatrické apod. - rozdělení lidí od října
vzniklo nezávisle na tom, jestli bude "oddělení se zvýšenou péčí" a nebo ne. Další informace se týkala pozice
ředitelky MSSS Oáza - je již v důchodovém věku a ráda by koncem letošního roku odešla do důchodu s tím, že již v
prosinci 2016 by dočerpala dovolenou. Měla by zájem být členkou komise VŘ na pozici ředitel/ka MSSS Oáza. Paní
Petruželková - dotaz na zpevnění cest v zahradě a v parku přiléhajících k domovu pro obyvatele se zhoršenou
mobilitou. MSSS Oáza - bude se dláždit cesta a rádi bychom část cest dostali do zámkové dlažby. Současný stav
není ideální pro vozíčkáře atd. V příštím roce by se to mělo posunout. Další debata o pozemcích, které převzali k
užívání od p. C. - jejich úprava není také jednoduchá.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14557/16
RM bere na vědomí hodnocení roku 2015 v Městském středisku sociálních služeb Oáza přednesené ředitelkou této
příspěvkové organizace a děkuje jí za její dosavadní práci.
RM 343 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Výroční zpráva MMUZ za rok 2015
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/3 - Flash Příloha: RM 343 - 5/3 - Flash

Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční zprávu za rok 2015. Součástí zprávy je i
zpráva o hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 a vzít tuto zprávu na vědomí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14558/16
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 343 - 5/3.
RM 343 Bere na vědomí.
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5.4 Výroční zpráva MKN za rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/4 - Flash Příloha: RM 343 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitel Městské knihovny Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční zprávu za rok 2015. Součástí zprávy je i
zpráva o hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2015 a vzít tuto zprávu na vědomí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14559/16
RM se seznámila s Výroční zprávou Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2015 a bere tuto zprávu na vědomí ve
znění přílohy č. RM 343 - 5/4.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2015
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/5 - Flash Příloha: RM 343 - 5/5 - Flash

Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují předkládá RM Výroční zprávu za rok
2015. Součástí zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2015 a
vzít tuto zprávu na vědomí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 343- 14560/16
RM se seznámila s Výroční zprávou Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují za rok 2015 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/5.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/6 - Flash Příloha: RM 343 - 5/6 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZŠ Komenského" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 343- 14561/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/6.
RM 343 Bere na vědomí.
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5.7 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/7 - Flash Příloha: RM 343 - 5/7 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" zprávu o hospodaření
za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 343- 14562/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a
bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/7.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/8 - Flash Příloha: RM 343 - 5/8 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 343- 14563/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní školy a Mateřské školy Krčín a bere tuto zprávu na vědomí
ve znění přílohy č. RM 343 - 5/8.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/9 - Flash Příloha: RM 343 - 5/9 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 343- 14564/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 a bere tuto
zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/9.
RM 343 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.10 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/10 - Flash Příloha: RM 343 - 5/10 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 343- 14565/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a bere
tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/10.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/11 - Flash Příloha: RM 343 - 5/11 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "ZUŠ B. Smetany".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 343- 14566/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/11.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Zpráva o hospodaření za rok 2015 "DDM Stonožka"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/12 - Flash Příloha: RM 343 - 5/12 - Flash

V souladu s Opatřením č. 14 RM k příspěvkovým organizacím předkládá ředitelka "DDM Stonožka" zprávu o
hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o hospodaření za rok 2015 "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 343- 14567/16
RM se seznámila se zprávou o hospodaření za rok 2015 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588
a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/12.
RM 343 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 343 - 14.3.2016

5.13 Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/13 - Flash Příloha: RM 343 - 5/13 - Flash

Ředitelé příspěvkových organizací předkládají výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015 předloženými řediteli
příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO. Vzhledem k tomu, že žádná organizace v roce 2015 neobdržela
žádnou žádost o poskytnutí informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je
přílohou k tomuto budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou obsahově totožné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 343- 14568/16
RM se seznámila s výročními zprávami o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015 podle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými řediteli příspěvkových organizací města Nové Město
nad Metují a bere tyto zprávy na vědomí ve znění přílohy č. RM 343 - 5/13.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Účetní odpisy PO na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/14 - Flash Příloha: RM 343 - 5/14 - Flash

OŠKS předkládá RM návrh na schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2016 zpracovaný na
základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 343 - 5/14.
K rozhodnutí:
Schválit účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 343- 14569/16
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2016 takto: Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod - 69.804 Kč, Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod - 83.945 Kč,
Základní škola a Mateřská škola Krčín - 81.418 Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 4.584 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 - 17.184 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod - 40.626 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588 - 7.380 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 12.000 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza
Nové Město nad Metují - 317.179 Kč.
RM 343 Schvaluje.
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5.15 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2015
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/15 - Flash Příloha: RM 343 - 5/15 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jeho
rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha č. RM 343 - 5/15.
K rozhodnutí:
Schválit zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a s usnesením č.
RM 109-3713/7. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2015 - vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech. Všechny organizace splnily tato kritéria. V návazné diskusi byly vysvětleny důvody rozdílů ve
výši částek - přebytků hospodaření a dále bylo diskutováno o jejich procentické dělbě do mzdového a rezervního
fondu. Příchod Mgr. Černého na jednání RM ve 13:48 hodin. Rovněž byly diskutovány předpokládané pozitivní
dopady optimalizačních kroků v oblasti společných nákupů apod. Ing. Maur - požádal o pololetní informaci o vývoji
hospodaření v PO.
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 343- 14570/16,
(uložen úkol číslo 20997).
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů ve znění
přílohy č. RM 343 - 5/15. RM ukládá OŠKS předkládat pololetní informace o vývoji hospodaření PO.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.7.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/16 - Flash Příloha: RM 343 - 5/16 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků příspěvkových organizací (s
výjimkou školských PO).
K rozhodnutí:
Schválit limity mzdových prostředků a počtu pracovníků příspěvkových organizací (s výjimkou školských PO).
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o limitu a počtu zaměstnanců a návazných limitech objemu mzdových prostředků. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 343- 14571/16
RM schvaluje pro rok 2016 limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem prostředků na platy
(OP) a prostředky na dohody (D) takto: Městská knihovna Nové Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,87, OP: 2.169.794 Kč, D:
173.400 Kč; Městské muzeum Nové Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, OP 1.883.380 Kč, D: 190.000 Kč; Městské středisko
sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 57, PPZ: 50, OP: 12.899.000 Kč, D: 550.000 Kč.
RM 343 Schvaluje.
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5.17 Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, předkládá OŠKS
návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), pí Marie
Petruželková (za zřizovatele), Bc. Iveta Lukešová (za KÚ KHK), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za ČŠI), Mgr.
Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí Alena Němcová (za pedagogické
pracovníky školy).
K rozhodnutí:
Jmenovat členy konkurzní komise.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 343- 14572/16
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 v tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise),
pí Marie Petruželková (za zřizovatele), Bc. Iveta Lukešová (za KÚ Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše Urbanová,
Ph.D. (za Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), pí
Alena Němcová (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Martin Prouza (za
zřizovatele). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou tajemnicí konkurzní komise
pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845.
RM 343 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.18 Ediční plán MKN na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/18 - Flash Příloha: RM 343 - 5/18 - Flash

Ředitel MKN předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2016 - viz příloha č. RM 343 - 5/18.
K rozhodnutí:
Schválit ediční plán MKN na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 343- 14573/16
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 5/18.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.19 Ediční plán MMUZ na rok 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/19 - Flash Příloha: RM 343 - 5/19 - Flash

Ředitel MMUZ předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2016 - viz příloha č. RM 343 - 5/19.
K rozhodnutí:
Schválit ediční plán MMUZ na rok 2016.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích a z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 343- 14574/16
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 5/19.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 343 - 14.3.2016

5.20 Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/20 - Flash Příloha: RM 343 - 5/20 - Flash

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas s přijetím věcného daru - 1 sada přístupových bodů k Wi-Fi v hodnotě
26.980 Kč. Dar je na školu převeden Univerzitou Hradec Králové na základě realizace projektu ESF "Vzájemným
učením - cool pedagog 21. století".
K rozhodnutí:
Schválit přijetí věcného daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 343- 14575/16
RM souhlasí s přijetím věcného daru - 1 sada přístupových bodů k Wi-Fi v hodnotě 26.980 Kč pro Základní školu Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, od Univerzity Hradec Králové, se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec
Králové, na základě realizace projektu ESF "Vzájemným učením - cool pedagog 21. století".
RM 343 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.21 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/21 - Flash Příloha: RM 343 - 5/21 - Flash

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.910 Kč od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu "Obědy pro děti".
K rozhodnutí:
Schválit přijetí účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 343- 14576/16
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.910 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v
rámci jejího charitativního projektu "Obědy pro děti" pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod.
RM 343 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.22 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 03.03.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/22 - Flash Příloha: RM 343 - 5/22 - Flash

Dne 03.03.2016 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ a MŠ Krčín (dále jen ŠR). ŠR se seznámila s Výroční
zprávou o poskytování informací za rok 2015. Ředitelka školy informovala ŠR o práci s integrovanými žáky a
odpověděla na konkrétní dotazy týkající se práce pedagogických asistentů. Dále ředitelka školy informovala ŠR o
personálním zajištění pedagogického sboru do konce školního roku.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 03.03.2016.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 22 USNESENÍ č. RM 343- 14577/16
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 03.03.2016 ve znění
přílohy č. RM 343 - 5/22 a bere tento zápis na vědomí.
RM 343 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

5.23 Informace o podání žádostí o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o podání dvou žádostí o poskytnutí finančních prostředků: 1/ Žádost o
poskytnutí finančních prostředků z programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ"
(předpokládaná výše dotace 142 tis. Kč); 2/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu MŠMT
"Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením" (předpokládaná výše dotace 47,6 tis. Kč).
K rozhodnutí:
Seznámit se informací ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o podání žádostí o grant.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotaz, proč někdy RM schvaluje podání žádosti o dotaci a jindy to dostává jen jako informaci na vědomí, bylo
vysvětleno, že tam, kde bude třeba spoluúčasti města nebo spolupodepsání smlouvy, tak to RM schvaluje a v
ostatních případech je zřizovatel pouze informován.
K Čl. 5. 23 USNESENÍ č. RM 343- 14578/16
RM se seznámila s podáním dvou žádostí Základní školy a Mateřské školy Krčín o poskytnutí finančních prostředků: 1/
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu MŠMT "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v ZŠ"
(předpokládaná výše dotace 142 tis. Kč); 2/ Žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu MŠMT "Kompenzační
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením" (předpokládaná výše dotace 47,6 tis. Kč). RM děkuje vedení školy za
aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 343 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.24 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/24 - Flash Příloha: RM 343 - 5/24 - Flash

Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města k příspěvkovým organizacím" o souhlas s
podáním dvou žádostí o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje. V oblasti "Rozvoj tvůrčích schopností
a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů" žádá škola o 15 tis. Kč, v oblasti "Zájmová práce se žáky mimo
vyučování" žádá škola o 20 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 24 USNESENÍ č. RM 343- 14579/16
RM souhlasí s podáním dvou žádostí Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje: 1/ V oblasti "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj
talentů" o grant ve výši 15 tis. Kč; 2/ V oblasti "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" o grant ve výši 20 tis. Kč. RM děkuje
vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 343 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

5.25 Zápis č. 4 ze zasedání MIA parlamentu - kuřáci před "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/25 - Flash Příloha: RM 343 - 5/25 - Flash

Identifikace:

Dne 03.02.2016 se sešel ke svému jednání MIA parlament. MIA parlament byl seznámen s aktivitami spolku Nerco,
který se zabývá parkourem neboli workoutem. Pan Václav Kumprecht, který byl hostem MIA parlamentu, bude
projednávat možnou spolupráci s městem při hledání vhodného prostoru, příp. finanční nebo materiální pomoc, MIA
parlament činnost spolku podporuje. Koordinátorka zajistila zveřejňování zápisů z MIA parlamentu na webových
stránkách města. Podněty ze školních parlamentů: 1/ Opravit chodníky v ul. Johnova a v ul. U Luštince; 2/ Řešení
situace kuřáků před "ZŠ Malecí" - MIA parlament navrhuje svolat schůzku ředitelů dotčených škol k řešení této
situace; 3/ Vysázení stromů nebo vyšších keřů podél slepé ulice k "ZŠ Malecí"; 4/ Vybudovat hřiště pro starší děti,
pokud nebudou prostředky na velké hřiště, stačí do některých stávajících hřišť umístit samostatnou atrakci, která bude
mít vyšší nosnost. Prioritou pro umístění hřiště je okolí krčínské školy, kde se nenachází žádné hřiště.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 03.02.2016.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní Petruželková - píší tam o dětských hřištích, o těch jsme rozhodovali v minulé RM, měli bychom je o tom
informovat. ST - informace bude předána koordinátorce a ST předpokládá, že se příštího zasedání parlamentu sám
zúčastní. Připomínka Ing. Prouzy k pravopisným chybám v zápise, který se zveřejňuje - "podmínky byli" není zrovna
ideální. TAJ - zápis/přílohy různých autorů neupravujeme, necháváme je tak, jak je obdržíme, zápis píší žáci ZŠ, je to
tak trochu jejich vizitka. Ing. Prouza - rozumí tomu, požádal o informování koordinátorky, aby si zápisy před jejich
distribucí četli a příp. chyby opravili. Mgr. Černý - informoval o současné situaci kolem kritizovaného místa, kde jsou
problémy s kuřáky.
K Čl. 5. 25 USNESENÍ č. RM 343- 14580/16,
(uložen úkol číslo 20998).
RM se seznámila se zápisem č. 4 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 03.02.2016 ve znění přílohy č. RM 343 - 5/25 a bere
tento zápis na vědomí. RM ukládá OŠKS svolat schůzku zainteresovaných osob k řešení problematiky kuřáků před Základní
školou Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.5.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.26 Informace o získání dotace z rozvojového programu MŠMT - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 343 - 5/26 - Flash Příloha: RM 343 - 5/26 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "MŠ Na Františku" informuje RM o získání dotace ve výši 50 tis. Kč z rozvojového programu MŠMT
"Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016".
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o získání dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 26 USNESENÍ č. RM 343- 14581/16
RM bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, o získání dotace ve výši 50
tis. Kč z rozvojového programu MŠMT "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016". RM děkuje
vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 343 Děkuje.

STIS

Stránka 51 z 63

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

5.27 Zápis č. 4 ze zasedání MIA parlamentu - další podněty
Identifikace:
Viz bod 5/25 - v zápise bylo vzneseno několik podnětů, kterými by se mělo město zabývat a na které je třeba, aby bylo
reagováno.
K rozhodnutí:
Uložit přípravu stanovisek k podnětům MIA parlamentu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 5. 27 USNESENÍ č. RM 343- 14582/16,
(uložen úkol číslo 20999).
RM ukládá TAJ zajistit zpracování stanovisek odborných útvarů MěÚ k podnětům vzneseným MIA parlamentem v rámci
zápisu č. 4, a to v oblastech, které jsou v kompetenci města. Tato stanoviska k jednotlivým podnětům pak předat RM k
dalšímu postupu.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 343 - 14.3.2016

Finance

18:10

OF

6.1 Lesní hospodářské osnovy - RO
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují musí v souladu se smlouvou o zpracování Lesních hospodářských osnov uzavřenou s
akciovou společností - Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., převzít nejpozději do konce března 2016 „Lesní
hospodářské osnovy Nové Město nad Metují“, s platností pro období 2016 - 2025. Dílo bylo již fyzicky předáno a
protokolárně bude v souladu se smlouvou předáno na konci měsíce března. V průběhu měsíce dubna bude městu
zpracovatelem předložena faktura na smluvně dohodnutou částku 185.358 Kč. Náklady na zpracování osnov jsou pro
obce s rozšířenou působností, které vykonávají státní správu lesů, podle dotační politiky Ministerstva zemědělství ČR
(dále jen "MZ ČR") propláceny po předání hotového díla v plné výši. Žádost o uplatnění finančních nároků na
vyhotovení LHO již byla dne 24.02.2016 MZ ČR podána a odsouhlasena. Z technických důvodů, vzniklých přechodem
na nový systém vyplácení dotací MZ ČR, budou nárokované peníze na účet města poukázány v průběhu měsíce
května nebo června roku 2016. Z důvodu předfinancování navrhuje OŽP rozpočtové opatření související s
proplacením tohoto díla v celkové výši 186 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválení RO.
Odůvodnění:
Po proplacení dotace MZ ČR bude uvedená částka opět k dispozici na pokrytí jiných rozpočtových opatření.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14583/16,
(uložen úkol číslo 21000).
RM doporučuje ZM schválit RO - zpracování Lesních hospodářských osnov ve výši 186 tis. Kč. Toto navýšení bude kryto
přesunem z § 6409 - rezervy na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2012 O účetnictví
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 6/2 - Flash Příloha: RM 343 - 6/2 - Flash

OF předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2012 O účetnictví, který řeší případy, kdy je účtováno o
reálné ceně u majetku určeného k prodeji.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek směrnice.
Odůvodnění:
Dodatek je navržen na základě doporučení auditorky a odstraní nadbytečné účtování o reálné ceně při prodejích
majetku u většiny pozemků, příp. staveb.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14584/16
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2012 O účetnictví ve znění přílohy č. RM 343 - 6/2.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

6.3 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 343 - 6/3 - Flash Příloha: RM 343 - 6/3 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace, převodu a prodeje majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 343 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14585/16,
(uložen úkol číslo 21001).
RM schvaluje způsob likvidace, převodu a prodeje majetku v MŠ Rašínova 600, DDM Stonožka a MSSS Oáza ve znění
přílohy č. RM 343 - 6/3.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Žádost TJ Sokol Krčín o opravu fasády sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 6/4 - Flash Příloha: RM 343 - 6/4 - Flash

Žádost TJ Sokol Krčín o opravu fasády sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací. Náklady ve výši cca
300.000 Kč byly pokryty z finančních zdrojů TJ Sokol Krčín. Další pokračování prací souvisí se zabezpečením dalších
300.000 Kč. Z tohoto důvodu TJ Sokol Krčín žádá RM o částečnou úhradu nákladů (alespoň 100.000 Kč),
předpokládá i svou spoluúčast na potřebných nákladech. Podrobnosti viz žádost TJ Sokol Krčín v příloze č. RM 343 6/4.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Sokol Krčín + ne/doporučit ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku na opravu fasády
sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Poskytnutí dotace je v kompetenci ZM. V minulosti obvykle byly mimořádné dotace města
poskytovány sportovním oddílům v souvislosti se získáním dalších dotací na konkrétní akci. V případě schválení musí
být zároveň schváleno RO - dotace TJ Sokol Krčín - fasáda a klempířské prvky ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (10 tis. Kč) a § 6402 - vratky nevyčerpaných
dotací (90 tis. Kč).
Stanovisko OŠKS: Doporučujeme schválit mimořádnou dotaci.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních o vyřizování žádostí o příspěvky na investice do sportovišť pro sportovní organizace, které
jsou podávány takto v průběhu roku, kdy je již schválený rozpočet a takové příspěvky pak jdou na úkor něčeho v
rozpočtu, a to buď konkrétní akce, která se musí v daném roce omezit nebo z investiční rezervy, což ve svém
důsledku ohrožuje pak realizace větších budoucích plánovaných investic. Část radních vyslovila pro poskytnutí
příspěvku podporu, část s tím nesouhlasila. Po další diskusi pak radní odhlasovali upravené znění usnesení.
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14586/16,
(uložen úkol číslo 21002).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku (dotace) TJ Sokol Krčín ve výši 100.000 Kč Kč na opravu fasády
sokolovny v Krčíně vč. zateplení a klempířských prací. RM doporučuje ZM schválit RO - dotace TJ Sokol Krčín - fasáda a
klempířské prvky ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje
(10 tis. Kč) a § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací (90 tis. Kč).
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 343 - 14.3.2016

Různé

18:20

7.1 Dodatek č. 1511550501 k Licenční hromadné smlouvě s Intergram (smlouva byla uzavřena na období
2015 - 2017, je evidovaná pod číslem 9/2015)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/1 - Flash Příloha: RM 343 - 7/1 - Flash

Dodatek k Licenční hromadné smlouvě č. 1511550501 - viz příloha č. RM 343 - 7/1.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1511550501 k Licenční hromadné smlouvě uzavřené na období 2015 - 2017 s Intergram
(Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s.).
Odůvodnění:
Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání
hudební produkce v městském rozhlase byla v roce 2015 uzavřena smlouva s Intergram. Poplatky jsou pro rok 2016
vyčísleny dodatkem na základě čl. II, bodu 3) citované smlouvy.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 343- 14587/16
RM schvaluje Dodatek k Licenční hromadné smlouvě mezi městem Nové Město nad Metují a Nezávislou společností
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. (Intergram), Klimentská 1207/10, 110 00
Praha, na oprávnění užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců a další zvukové záznamy jako upoutávky při
vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/1 a pověřuje ST podpisem dodatku smlouvy.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Výpověď TopolPro, Heletax - schválení Dohody o ukončení smlouvy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/2 - Flash Příloha: RM 343 - 7/2 - Flash

Na Oddělení životního prostředí je využívána aplikace HeleTax verze 4.0, firmy Topol pro spol. s r.o., se sídlem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Mejzrem, IČO: 62956027, DIČ:
057-62956027. Příslušní pracovníci Oddělení životního prostředí, kteří využívali tuto aplikaci, budou od letošního roku
používat pro danou agendu jiné nástroje. Z tohoto důvodu není nutné nadále hradit podporu k této aplikaci a s
dodavatelem bylo sjednáno ukončení stávající smlouvy dohodou. Text Dohody o ukončení smlouvy připravila
právnička města.
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o ukončení smlouvy.
Odůvodnění:
Další využití aplikace HeleTax není potřeba.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 343- 14588/16,
(uložen úkol číslo 21003).
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy k využití aplikace HeleTax verze 4.0, firmy Topol pro spol. s r.o., se sídlem
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Mejzrem, IČO: 62956027, DIČ: 05762956027, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

7.3 Informace o poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi
Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/3 - Flash Příloha: RM 343 - 7/3 - Flash

Identifikace:

Odbor sociálních věcí (dále jen "OSV") informuje RM o poskytnutí jednorázové finanční, resp. věcné, pomoci v nouzi
ve výši 123 Kč dle Pravidel schválených RM dne 15.04.2013 usnesením č. RM 266-11385/13.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Viz příloha č. 343 - 7/3.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 343- 14589/16
RM bere na vědomí rozhodnutí vedoucí OSV o poskytnutí jednorázové finanční pomoci v nouzi ve výši 123 Kč.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis č. 40B ze Sociálně-rozmisťovací komise
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/4 - Flash Příloha: RM 343 - 7/4 - Flash

RM je předložen zápis č. 40B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 22.02.2016 ve znění přílohy č. RM 343 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v nájemním domě s pečovatelskou službou.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 343- 14590/16
RM bere na vědomí návrh na obsazení 1 místa v nájemním domě s pečovatelskou službou ve znění přílohy č. RM 343 - 7/4.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Soutěž "Obec přátelská rodině 2015"
Identifikace:
OSV informuje RM o vyhlášení dalšího ročníku soutěže "Obec přátelská rodině 2015" a o zahájení přípravy podání
přihlášky do této soutěže, a to s termínem do dne 31.03.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o podání.
Odůvodnění:
Vítězná obec získá z MPSV dotaci na projekt, prostřednictvím něhož bude žádáno o úhradu neinvestičních nákladů
na podporu rodiny a je nezbytné doložení udržitelnosti projektu 3 roky po ukončení čerpání dotace.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 343- 14591/16,
(uložen úkol číslo 21004).
RM bere na vědomí podání přihlášky do soutěže "Obec přátelská rodině 2015" a ukládá OMM součinnost s OSV při
zpracování žádosti.
RM 343 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

7.6 Cetrum prevence Mandl - Smlouva o zpracování osobních údajů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/6 - Flash Příloha: RM 343 - 7/6 - Flash

Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM Smlouvu o zpracování osobních údajů a přílohu
č. 1 Monitorovací list podpořené osoby. Smlouva se bude uzavírat mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem na základě smlouvy o zajištění sociální služby č. ES07052, uzavřené dne 31.12.2015.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o zpracování osobních údajů a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 343- 14592/16
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/6, uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Královéhradeckým krajem a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Program prevence rizikového chování na roky 2012 - 2015 - Vyhodnocení jednotlivých aktivit
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/7 - Flash Příloha: RM 343 - 7/7 - Flash

Manažerka prevence pí Dagmar Dvořáčková předkládá RM materiál Vyhodnocení Programu prevence rizikového
chování na roky 2012 - 2015, a to v oblasti realizace jednotlivých dílčích aktivit.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 343- 14593/16
RM bere na vědomí Program prevence rizikového chování na roky 2012 - 2015, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/7.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/8 - Flash Příloha: RM 343 - 7/8 - Flash

Vzhledem k možnosti přistoupení k Pověření Královéhradeckého kraje ohledně poskytované vyrovnávací platby a
nově nadefinovaným sankcím za různá porušení rozpočtové kázně v oblasti sociálních služeb, jsou předkládány ke
schválení aktualizované smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. RM schvaluje dotace do výše 50.000 Kč,
dotace nad 50.000 Kč schvaluje ZM.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na sociální služby.
Odůvodnění:
Návrh vzorových veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na sociální služby byl vypracován ve spolupráci s
vedoucí OSV, IA, OŠKS a PRAV.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 343- 14594/16,
(uložen úkol číslo 21005).
RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (do 50.000 Kč) a vzorovou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města (nad 50.000 Kč) na sociální služby, ve znění přílohy č. RM 343 7/8.
RM 343 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 21.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

7.9 Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 02.03.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/9 - Flash Příloha: RM 343 - 7/9 - Flash

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 02.03.2016 - viz příloha č. RM 343 - 7/9.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Ing. Maur - zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 02.03.2016 si řádně přečetl - dotázal se, zda to
chápe dobře - co se tam bude provozovat dál? Diskutující: ST + MST. Další jednání budou následovat.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 343- 14595/16
RM bere na vědomí Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Stará škola ze dne 02.03.2016, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/9.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách a plánech řídících kontrol
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/10 - Flash Příloha: RM 343 - 7/10 - Flash

Tato souhrnná zpráva je IA předkládána RM stejně jako v minulém roce a obsahuje stručný popis kontrol (zejména
řídících) a porovnání údajů o řídích kontrolách s údaji předkládanými v minulém roce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných kontrolách v roce 2015 a plánech kontrol na rok 2016
odborů/oddělení MěÚ.
Odůvodnění:
Byla vytvořena souhrnná zpráva o provedených kontrolách v roce 2015 a plánech kontrol na rok 2016, která je
předkládána na vědomí. Tyto kontroly prováděli vedoucí odborů či oddělení - na základě řídící kontroly.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 343- 14596/16
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných kontrolách v roce 2015 a plánech kontrol na rok 2016
odborů/oddělení Městského úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/10.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Rozptylová loučka - parametry a náležitosti (PŘESUNUTO DO RM 344 - výjezd RM)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/11 - Flash Příloha: RM 343 - 7/11 - Flash

Zpráva vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují - viz příloha č. RM 343 7/11.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zprávu vedoucího TS ve věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují +
rozhodnout, co bude v této záležitosti dál.
Odůvodnění:
Z důvodu častých dotazů ze strany občanů na tuto záležitost byla na žádost TAJ zpracována vedoucím TS zpráva ve
věci možnosti zřízení rozptylové loučky v Novém Městě nad Metují - podrobnosti viz příloha č. RM 343 - 7/11.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - na základě podnětu RM vedoucí TS hledal, jaké jsou možnosti - nakonec z toho vzešlo jako nejvhodnější místo
u dnešní smuteční síně a nyní předkládá závěrečnou zprávu, jak by to bylo možné realizovat. ST - navrhl zařadit
záležitost do programu výjezdní části příští RM.
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Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

7.12 Zásady pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem
Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/12 - Flash Příloha: RM 343 - 7/12 - Flash

Identifikace:

Nově vydávané zásady, podle kterých bude s účinností ode dne 01.04.2016 postupováno při přípravě a evidenci
smluv uzavíraných městem.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Zásady pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 343- 14597/16
RM schvaluje Zásady pro vyhotovování, předkládání a evidenci smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy č. RM 343 - 7/12.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Zpráva o stížnostech za rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/13 - Flash Příloha: RM 343 - 7/13 - Flash

Identifikace:

Každoročně předkládaná zpráva o stížnostech za předchozí kalendářní rok. Zpráva o stížnostech za rok 2015 - viz
příloha č. RM 343 - 7/13.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o stížnostech za rok 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 343- 14598/16
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech za rok 2015, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/13.
RM 343 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město
a jeho příspěvkové organizace
Identifikace:
Jedná se o centrální zakázku na rámcovou smlouvu na 2 roky.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 343- 14599/16
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na Nákup kancelářských, hygienických a
čistících potřeb pro město a jeho příspěvkové organizace nabídku č. 2. společnosti INO, s.r.o., Na Hrázi 110/15, 405 02
Děčín, IČO: 27263517, za nabídkovou cenu spotřebního koše ve výši 8.491 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem Rámcové
smlouvy, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/14. RM bere na vědomí, že dle zadávací dokumentace budou mít PO uzavřeny dílčí
Rámcové smlouvy.
RM 343 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.3.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 343 - 14.3.2016

7.15 Veřejná zakázka Nákup PC 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/15 - Flash Příloha: RM 343 - 7/15 - Flash

Veřejná zakázka malého rozsahu, hodnocena ekonomická výhodnost nabídky.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Nabídky na prvních 3 místech jsou všechny kvalitní a máme zájem o uzavření smlouvy, z tohoto důvodu je vyhlášeno
toto pořadí, aby nedošlo k nutnosti rušení a opětovného vypsání zakázky.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 343- 14600/16
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise a na základě provedeného hodnocení ekonomické výhodnosti
nabídek u zakázky "Nákup PC 2016" toto pořadí na 1., 2. a 3. místě: na 1. místě nabídka firmy Ing. Josef Pelant,
Seménkovice 2, 440 01 Louny, IČO: 44611104, za nabídkovou cenu 202.070 Kč bez DPH, na 2. místě nabídka firmy ABI,
s.r.o., Pujmanové 1221, 140 00 Praha 4, IČO: 45278393, za nabídkovou cenu 199.914 Kč bez DPH, a na 3. místě nabídku
firmy C SYSTÉM CZ, a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 638 00 Brno, IČO: 27675645, za nabídkovou cenu 195.070 Kč bez DPH.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/15. V případě neuzavření smlouvy s uchazečem na 1.
míst, bude uzavřena smlouva s uchazečem na 2. místě, popř. na 3. místě.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Smlouva o společném nákupu sdružených dodávek elektrické energie s městem Nová Paka
Identifikace:
Společný nákup energií na PXE Burze pro naše město vč. příspěvkových organizací, města Nová Paka a jeho
příspěvkových organizací.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o společném nákupu dodávek elektrické energie na rok 2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o variantu nákupu přímo, bez nutnosti postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, náklady ve výši 7
Kč za zobchodovanou MWh budou rozděleny dle předpokládaných spotřeb jednotlivých měst v poptávkovém
formuláři.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 343- 14601/16
RM schvaluje Smlouvu o společném nákupu dodávek elektrické energie na rok 2017, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/16,
uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a městem Nová Paka, za účelem nákupu sdružených dodávek elektrické
energie na rok 2017 prostřednictvím Aukce na Burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
RM 343 Schvaluje.
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7.17 Smlouva o společném nákupu sdružených dodávek elektrické energie a zemního plynu s
příspěvkovými organizacemi
Identifikace:
Společný nákup energií na PXE Burze pro naše město a příspěvkové organizace.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o společném nákupu s příspěvkovými organizacemi města o sdružených dodávkách elektrické
energie a zemního plynu na rok 2017 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Nákup bude prostřednictvím Aukce na Burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 343- 14602/16
RM schvaluje Smlouvu o společném nákupu s příspěvkovými organizacemi města o sdružených dodávkách elektrické
energie a zemního plynu na rok 2017 prostřednictvím Aukce na Burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., ve
znění přílohy č. RM 343 - 7/17, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.18 Smlouva o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/18 - Flash Příloha: RM 343 - 7/18 - Flash

Jedná se o smlouvu, která nám umožní obchodovat komodity elektřina a zemní plyn, jednorázový poplatek za vstup je
ve výši 2.500 Kč, potom je úhrada za každou zobchodovanou MWh ve výši 7 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky.
Odůvodnění:
Tento způsob nákupu se v současné době jeví jako nejefektivnější, a to z důvodu možnosti přímého nákupu bez
nutnosti absolvovat zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V aukčním prostředí PXE máme přitom
možnost definovat požadavky na dodavatele, tak jak jsme byli zvyklí při současném způsobu zadávání zakázky, tzn.
vyloučení možnosti dodatečných poplatků, stálých plateb, povinnost akceptovat odchylku v
předpokládaném odběru apod. Při současné cenové úrovni komodit předpokládáme dosažení meziroční úspory v
řádu desítek procent, a to i díky sdružení poptávky s městem Nová Paka.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 18 USNESENÍ č. RM 343- 14603/16
RM schvaluje Smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky, ve znění přílohy č. RM
343 - 7/18, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,
110 05 Praha 1, Rybná 14, IČO: 27865444, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 343 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.19 Zápisy z jednání Komisí/Výborů + zveřejňování zápisů z jednání Komisí/Výborů
Identifikace:
Byl zaveden jednotný způsob úpravy zápisů z jednání Komisí, Výborů, Pracovních skupin a dalších jednání. Zároveň
je řešeno zveřejňování těchto zápisů. RM by se měla vyjádřit, zda má nějaký problém se zveřejňováním zápisů z
Komisí/Výborů, které zřizuje, na webových stránkách města.
K rozhodnutí:
Přijmout stanovisko ke zveřejňování zápisů z jednání Komisí/Výborů.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 19 USNESENÍ č. RM 343- 14604/16
RM souhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání Komisí/Výborů s tím, že musí být zajištěna ochrana osobních údajů a že
nebudou zveřejňovány zápisy, které obsahují další citlivé osobní údaje, tzn. zápisy z jednání Komise bytové a Komise
sociálně - rozmisťovací.
RM 343 Souhlasí.
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7.20 Zápis č. 1/2016 z Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/20 - Flash Příloha: RM 343 - 7/20 - Flash

Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 01.03.2016 + Přílohy č. 1-5 - viz příloha č. RM 343 - 7/20. Konkrétní
podněty jsou řešeny buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO. Na RM bude třeba
rozhodnout, které z podnětů rozpracovat do konkrétních usnesení.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny + vzít ho na vědomí a uložit úkoly. Zaujmout stanovisko k mostu
ve Vrchovinách.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Radní vyslechli informace o stavu mostu a požádali o další seznámení se s problematikou na místě s tím, že bude
přizvána i předsedkyně OV Vrchoviny paní Mgr. Hana Rydlová - bude to zařazeno do výjezdu na příští RM.
K Čl. 7. 20 USNESENÍ č. RM 343- 14605/16
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 1 ze dne 01.03.2016 vč. Přílohy č. 1-5, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/20, a ukládá
TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 343 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.21 Zápis ze 4. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 09.03.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 343 - 7/21 - Flash Příloha: RM 343 - 7/21 - Flash

RM je předložen zápis ze 4. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 09.03.2016 - viz příloha č. RM 343 - 7/21.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K Čl. 7. 21 USNESENÍ č. RM 343- 14606/16
RM bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise pro cestovní ruch ze dne 09.03.2016, ve znění přílohy č. RM 343 - 7/21.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 343:

18:53

Příští porada bude: RM 344, 29.3.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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