Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 380
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 380 (ve volebním období 74. zasedání) ze dne: 25.9.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 380 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Ing. Simona Vojnarová
12

Pavel Horvat

13 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Miroslav Kosek
2

Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:44
místostarosta (Město)
13:00
15:44
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:44
radní (Rada města)
13:00
15:44
radní (Rada města)
13:00
15:44
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:44
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:44
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:00
14:49
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:27
14:05
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:59
14:49
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:49
15:24
sportu)

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

jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.
právnička

Částečná
Částečná

Částečná

13:43

13:56

Částečná

13:59

14:24

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 380 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 380
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 380 (ve volebním období 74. zasedání) ze dne: 25.9.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 380 :
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 Miluše Šulcová
11 Ing. Simona Vojnarová

12 Pavel Horvat
13 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Miroslav Kosek
Mgr. Lucie Šímová

2

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
15:44
místostarosta (Město)
13:00
15:44
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
15:44
radní (Rada města)
13:00
15:44
radní (Rada města)
13:00
15:44
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
15:44
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
15:44
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:00
14:49
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:27
14:05
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
13:59
14:49
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:49
15:24
sportu)
jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.
právnička

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

Částečná
Částečná

13:43

13:56

Částečná

13:59

14:24

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 380 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 379) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 379 ze dne 11.9.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 380
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 360- 15390/16

Věc : Prověření možnosti zajištění sošky sv. Václava na křížku na Žižkově náměstí - úkol z
PVO

21 873 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM projednala požadavek OV Krčín prověření možnosti zajištění repliky sošky Sv. Václava na
křížku na Žižkově náměstí. RM na základě informací z ORM o možnostech řešení ukládá OMM
zařadit tuto záležitost do zásobníku investičních akcí a podle vývoje rozpočtu města Nové Město
nad Metují se k tomu případně v průběhu roku 2017 vrátit s tím, že by akce mohla být řešena v
návaznosti na chystanou rekonstrukci komunikace na Žižkově náměstí. .
Žádost o prodloužení termínu plnění. Zajištění repliky sošky Sv. Václava na křížku na Žižkově
náměstí je zařazeno do zásobníku investičních akcí. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce
komunikace Spy - Krčín se uskuteční v roce 2018, tak je možné naplánovat provedení
restaurátorských prací na křížku na Žižkově náměstí na podzim 2018, až bude uvedená
rekonstrukce dokončena. Restaurátorské práce na křížku na Žižkově náměstí budou navrženy
do rozpočtu na rok 2018.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Zpracování a projednávání návrhu rozpočtu 2018
bude v měsících 09 -11/2017.

RM 367- 15795/17

Věc : Plán zimní údržby - aktualizace

22 171 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

9.10.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá TS shromáždit veškeré připomínky, které se objevily v souvislosti s prováděním zimní
údržby v zimě 2016 - 2017, projednat je na samostatné schůzce s vedením města a předložit je,
včetně případného návrhu na úpravy Plánu zimní údržby pro zimu 2017 - 2018, ke schválení v
RM.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 9.10.2017 z důvodu: Připomínky prošly PVO, vedoucí TS předběžně
nesouhlasil s navrhovaným rozšířením Plánu z kapacitních důvodů. Schůzka v této věci s vedením
ještě neproběhla. Po ní bude rozeslán Plán k připomínkám na osadní výbory a pak bude předložen do
RM.
RM 371- 15943/17

Věc : Kácení 3 ks třešní pilovitých (sakury ozdobné) v ulici 28. října

22 273 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s kácením 3 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) na p. p. č. 2064/2 v ulici 28. října
z důvodu nově navrhovaných parkovacích stání.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 6.11.2017 z důvodu: Máme povoleno kácet, ale musíme se dohodnout s
fy STAVIBET s.r.o., zda kácení provedou oni nebo TS, jelikož bylo kácení součástí rozpočtu ve VŘ.
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Tisk: 2.10.2017

RM 373- 16085/17

Věc : Dodávky tepla příspěvkovým organizacím

22 382 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: KonR
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM ukládá ředitelům PO města uvedeným v příloze č. RM 373 - 7/8 uzavřít na období ode dne
01.07. do dne 31.12.2017 Dodatky ke smlouvám na dodávky tepla uzavřeným s PNT, s.r.o. na
jejichž základě budou dodávky tepla zajištěny za částku 385,25 Kč/1GJ vč. DPH. RM dále ukládá
všem ředitelům PO realizovat nejpozději do dne 25.09.2017 veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky tepla pro rok 2018, a to v souladu se Zásadami pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Splněno. Všechny PO vysoutěžily dodavatele tepla na rok 2018 nebo soutěž probíhá.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 374- 16098/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Venkovní přírodovědná učebna včetně zajištění
bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“ (PŘESUNUTO do RM 375)

22 394 Vznik úkolu: 19.6.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM rozhodla o přesunu konečného rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na projekt „Venkovní
přírodovědná učebna včetně zajištění bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“ až po vyhlášení
příslušné Výzvy MAS POHODA - IROP - Infrastruktura pro ZŠ. RM ukládá OMM svolat schůzku
za účasti ST, MST a nové ředitelky ZŠ Malecí.
RM 375 neschválila podání žádosti o dotaci na projekt „Odborná venkovní učebna pro výuku
přírodovědných předmětů. Schůzka proběhla. Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 375- 16143/17

Věc : Pronájem části pozemku u RD ve Vrchovinách

22 429 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se
zájemcem p. J. H., za účelem zahrady, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, a to
ode dne 01.08.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu části pozemku.
Navrhujeme vyřadit. Zájemce odmítl podepsat a požaduje vypustit podmínky smlouvy uvedené
ve zveřejněném záměru města. Věc je třeba projednat se zájemcem i v RM, včetně vyjádření OV
Vrchoviny a odborů úplně znovu.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 375- 16147/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Venkovní přírodovědná učebna včetně zajištění
bezbariérového přístupu ZŠ Malecí“ (Přesun z RM 374 - 3/4)

22 433 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Odborná venkovní učebna pro výuku
přírodovědných předmětů, zajištění bezbariérovosti školy“ do výzvy s názvem "MAS POHODA IROP- Infrastruktura základních škol I". V návaznosti na vyhlášenou výzvu se tímto usnesením
ruší usnesení č. RM 374-16098/17.
Splněno, žádost podána nebyla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 375- 16183/17

Věc : Evropský den bez aut 2017

22 461 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci "Evropský den bez aut", a to
uskutečněním akcí uvedených v příloze č. RM 375 - 7/5. RM pověřuje ST podpisem "Charty
Evropského týdne mobility 2017".
Splněno. Akce se uskutečnila ve čtvrtek dne 21.09.2017. "Charta Evropského týdne mobility
2017" byla ST podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16200/17

Věc : Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 19.06.2017

22 477 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

TAJ

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

RM projednala a bere na vědomí zápis ze 4. jednání Komise názvoslovné ze dne 19.06.2017 ve
znění přílohy č. RM 376 – 3/13. RM, na základě opakovaného doporučení komise, potvrzuje své
usnesení ze dne 13.03.2017, tj., že pro případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci doporučuje
ZM schválit pro nově vznikající ulici na pozemku p. p. č. 634/7 v k. ú. Krčín název ulice Rolní, a
to bez ohledu na to, jak se vyvine další výstavba v této lokalitě. RM ukládá TAJ předložit toto
usnesení ke schválení na nejbližším zasedání ZM.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 376- 16214/17

Věc : Žádost MK o povolení kulturní akce - 39. Festival české filmové a televizní komedie

22 488 Vznik úkolu: 31.7.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, TS Technické služby - Nositel: KupV
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním 39. Festivalu české
filmové a televizní komedie ve dnech 17. - 23.09.2017. RM souhlasí s konáním doprovodného
programu na travnaté ploše před Kinem 70, na nádvoří hotelu Rajská zahrada, v Jiráskových
sadech a na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM
dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Dále RM souhlasí s
bezplatným zapůjčením krytého pódia a koberce v majetku města. Za zajištění součinnosti
zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě
nad Metují. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid
koberce, výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a
rozmístěním odpadkových košů a MP dohled nad celou akcí, zvláště doprovod průvodu dechové
hudby v sobotu 23.09.2017 v 16:30 hodin z Husova náměstí ke Kinu 70.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 377- 16228/17

Věc : Rybník Hradiště - pacht

22 495 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM schvaluje propachtování pozemků tvořících rybník Hradiště: p. p. č. 972 o výměře 3 486 m²,
druh pozemku vodní plocha; p. p. č. 976 o výměře 3 935 m², druh pozemku vodní plocha; p. p. č.
977/2 o výměře 3 095 m², druh pozemku vodní plocha a část p. p. č. 969/1 o výměře 1 200 m²,
druh pozemku ostatní plocha; v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV 10 001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují zájemci: Český
rybářský svaz, z. s., místní organizace, sídlem: Železova louka 482, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 135 85 894, za roční pachtovné ve výši 10.000 Kč a dle podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru města. RM ukládá OMM připravit návrh smlouvy o pachtu a se stanovisky
odborných útvarů návrh předložit RM ke schválení spolu s návrhem dohody o skončení nájmu.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Z odborných útvarů se postupně vracejí připomínky a
požadavky, které se ve spolupráci s PRAV vkládají do smlouvy. Teprve po doplnění všech
požadavků bude smlouva předložena MO ČRS k vyjádření a odsouhlasení. Následně bude
vloženo do RM k dalšímu projednání nebo schválení.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Viz. hlášení.
RM 377- 16238/17

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

22 504 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví části
školských obvodů mateřských škol zřízených městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 377 - 4/1.
Splněno, předloženo do jednání ZM 121 dne 21.09.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 377- 16239/17

Věc : Žádost o povolení akce na Husově náměstí - "Bartošky 2017"

22 505 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s krátkodobým parkováním 15 aut po dobu max. 3 hodin na vyvýšené ploše před
"vlaštovkami" na Husově náměstí v neděli 17.09.2017 od 12:00 do 15:00 hodin v rámci
poznávací turistické akce "Orlické hory a okolí", kterou pořádá Mazda MX-5 Klub Česká
republika.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 377- 16241/17

Věc : Vyřazení majetku

22 507 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2017 Plnění:

15.9.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a Technických služeb města
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 377 - 5/1.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 377- 16245/17

Věc : Žádost o půjčku Sportovní klub Nové Město nad Metují, z.s.

22 511 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši
500 tis. Kč se splatností nejpozději do dne 30.06.2018 a uzavření smlouvy o zápůjčce.
Bylo projednáno na ZM 121 dne 21.09.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16252/17

Věc : Výjezd RM po městě

22 517 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

TS Technické služby,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

25.9.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá TS dopracovat stanovisko TS ve věci budoucích možných potřeb využití volných
pozemků v areálu pro potřeby činnosti TS, a to s přihlédnutím k budoucnosti areálu zahrady a
dále i v souvislosti se žádostí firmy KAMAT spol. s r.o. o odprodej části pozemku města v areálu
TS.
Splněno. Stanovisko vedoucího TS: Vzhledem k tomu, že se zpracovává studie veřejného
prostranství okolo SMOS, dá se předpokládat, že v návrhu dojde k potřebě odstranění zahrady
TS a využití těchto ploch jednak na parkovací plochy nebo na rozšíření pohřebiště (jiné vhodné
místo pro pohřebiště město nemá). Z tohoto důvodu bude v budoucnosti nutné přestěhovat
skleníky, záhony a deponii zeminy na jiné místo. Nejvhodnější je pak stávající areál TS v Krčíně.
Do budoucna se dá předpokládat, že vhledem k nárůstu údržbových prací ve městě budou TS
potřebovat více pracovníků, příp. brigádníků, pro které je třeba zajistit zázemí, tedy vybudování
dalších šaten, sociálního zařízení, příp. další haly pro parkovaní strojů a techniky. Z těchto
důvodů nesouhlasím s prodejem pozemku areálu TS v Krčíně firmě KAMAT.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 378- 16254/17

Věc : Sociální politika města

22 519 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

25.9.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá vedoucí OSV prověřit možnost zkrácení stávajících termínů pro zpracování analýzy
týkající se potřeb bydlení a služeb pro budoucí seniory, která má proběhnout v rámci projektu
"Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na
území obce Nové Město nad Metují“.
Splněno - prověřeno. Zkrácení termínu je možné.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16255/17

Věc : Kanalizace Vrchoviny - Smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., o právu provést stavbu

22 520 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29
Vrchoviny“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/1, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 7 z 40

Tisk: 2.10.2017

RM 378- 16257/17

Věc : VŘ - PD - SÚ stávajících komunikací a novostavba stezky pro pěší a cyklisty pro
vedení nadregionální cyklotrasy v rámci projektu Cykloregion V.Moravce

22 521 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek pro 2 dílčí částí
předloženého komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „PD - „Stavební úpravy stávajících komunikací a novostavba stezky pro pěší a
cyklisty pro vedení nadregionální cyklotrasy v rámci projektu Cykloregion Vlastimila Moravce“
takto:
Pro dílčí část 1 „Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávajících komunikací v ul.
Chlístovská ve Spech a v ul. Železova louka v Novém Městě nad Metují - DSP/DPS“ firmě
PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek za nabídkovou cenu
337.590 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, ve znění
přílohy č. RM 378 - 5/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora u
Nového Města nad Metují - DUR“ firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto za
nabídkovou cenu 87.120 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, Břevnov, ve
znění přílohy č. RM 378 - 5/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16258/17

Věc : VŘ - Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace

22 522 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební oprava
části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace" firmě STRABAG a.s., Kladská
1082, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.986.722 vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Kladská 1082,
500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 378- 16259/17

Věc : VŘ - „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ (5 dílčích částí)

22 523 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Chodníky v
Novém Městě nad Metují - realizace“ rozdělené na 6 dílčích části takto:
Pro dílčí část 1 „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od BD č. p. 312 a Stavební
úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka, úsek od ul. Družstevní, uložení chrániček" firmě
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.710.319 Kč
vč. DPH. RM schvaluje RO - navýšení § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka od BD č. p. 315 po ul. Družební - PD, realizace přesunem 950 tis. Kč z § 3113 Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského na tuto položku. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Stavební úpravy chodníku v ulici B. Němcové, uložení chráničky“ firmě
STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.023.437 Kč vč.
DPH. RM schvaluje RO - přesun 40 tis. Kč z § 2143 Novoměstská naučná stezka - odpočinková
místa na tuto položku. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM
378 - 5/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova, uložení chráničky“ firmě STAVIBET
s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.787.510 Kč vč. DPH. RM
schvaluje RO - navýšení položky § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova o 700 tis. Kč
přesunem 525 tis. Kč z § 2219 Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - PD, realizace a 175
tis. Kč z § 2143 Novoměstská naučná stezka - odpočinková místa na tuto položku. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia
Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Pro dílčí část 4 „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici, uložení chrániček“ firmě STAVIBET
s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 2.023.626 Kč vč. DPH. RM
schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET
s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Pro dílčí část 5 „Stavební úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října, uložení chráničky“
firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.326.920
Kč vč. DPH. RM schvaluje RO - navýšení položky § 2219 Stavební úpravy chodníku a
komunikace v ul. 28. října (od křižovatky s ul. Rašínova po ul. Malecí) - PD, realizace přesunem
420 tis. Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského. RM schvaluje smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71
České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16260/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017 - PD - SÚ chodníků v
ul. Johnova

22 524 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2017 dne 20. února 2017 na akci "PD Stavební úpravy chodníku v ulici Johnova" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/6,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 4.356 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 378- 16261/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 dne 20. února 2017 - PD - SÚ chodníků v
ul. Na Strážnici

22 525 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.9.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2017 dne 20. února 2017 na akci "PD Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/7,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 4.864 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16262/17

Věc : Příkazní smlouva na TDI - SÚ chodníků a komunikací

22 526 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 378 - 5/8 příkazní smlouvu na TDI na realizaci akce
„Stavební úpravy chodníků a komunikací v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město
nad Metují a Jan Bártík, T. G. Masaryka 42, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu
63.949 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16263/17

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2017 dne 21. března 2017 - PD - Park Březinky

22 527 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2017 dne 21. března 2017 na akci „PD - Park
Březinky“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12
Vysokov, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/9. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 378- 16264/17

Věc : VŘ - „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ - 6. dílčí část - „Chodník ul.
Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“

22 528 Vznik úkolu: 28.8.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek
doporučuje ZM souhlasit se zadáním 6. dílčí části veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“, pod názvem „Chodník ul.
Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71
České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.202.640 Kč vč. DPH. RM doporučuje ZM schválit smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka
96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. RM 378 - 5/5, s tou podmínkou, že realizace
proběhne za podmínky, že bude potřebná finanční částka na tuto akci schválena v rozpočtu
2018. V případě neschválení této částky v rozpočtu 2018 město od této SOD odstoupí. ZM
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16266/17

Věc : Výpůjčka části pozemku z majetku města - Vrchoviny u č. p. 101

22 530 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 379 - 2/2, záměr města poskytnout jako
výpůjčku část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 95 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedeného
na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem údržby a jako příjezd a přístup ke garáži a skladu po
zpevněné ploše vybudované žadatelem.
Navrhujeme úkol zrušit. Žadatel nesouhlasí s uzavřením smlouvy, která vychází z podmínek
zveřejněných v záměru.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 379- 16268/17

Věc : Ukončení nájmu pozemků výpovědí - Nahořanská, a. s.

22 532 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o nájmu pozemků k zemědělskému užívání, uzavřené
dne 12.09.2007 a nahrazené novým zněním dne 09.05.2011, nájemci, spol. NAHOŘANSKÁ, a.
s., se sídlem: 549 07 Nahořany nad Metují 112, IČO: 252 89 845. Výpovědní doba počne běžet
dne 01.10.2017 a nájem bude ukončen ke dni 30.09.2018. Nájemce je povinen nejpozději ke dni
skončení nájmu vrátit zpět městu pozemky vyklizené, bez porostů a zarovnané. RM pověřuje ST
podpisem výpovědi smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16269/17

Věc : Prodej části pozemku z majetku města v ul. Dobrušská

22 533 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 245/2 o výměře 5 m², druh pozemku
zahrada v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, do vlastnictví p. D. V., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 150
Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. GP pro oddělení pozemku předloží
městu Nové Město nad Metují zájemce nejpozději do dne 21.11.2017.
Předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 11 z 40

Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16270/17

Věc : Směna pozemků v ul. Železova louka

22 534 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit směnu částí pozemků p. p. č. 223/12 o výměře 14 m², druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 224/1 o výměře 27 m², druh pozemku zahrada
a p. p. č. 226/4 o výměře 34 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha vše v k.
ú. Krčín, ze společného jmění manželů T. a M. L., zapsaných na LV č. 3645 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 13 m², druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město
nad Metují (dále jen „město“), zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují dle GP č. 857-61/2017. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí 62 m², za které
město uhradí manželům L. doplatek ve výši 100 Kč/m², tj. celkem 6.200 Kč. Náklady spojené s
vyhotovením GP pro oddělení pozemků a poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město,
které směnu pozemků vyvolalo, protože na pozemku je část místní komunikace. RM bere na
vědomí, že pozemek p. p. č. 226/4 v k. ú. Krčín je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy.
Zrušení tohoto břemene bude obsahem směnné smlouvy.
Předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16273/17

Věc : Souhlas s bezúplatným převodem pozemku SPÚ ČR na sídlišti u Luštince do
majetku města

22 537 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. p. č. 643/16 o výměře 983 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Krčín, který je zapsán na LV č. 10002
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod
od Státního pozemkového úřadu ČR na město Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16279/17

Věc : Souhlas vlastníka chodníkového tělesa ke zřízení sjezdu na p. p. č. 764/2 v k. ú.
Krčín

22 542 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

23.10.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: MatS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 764/2 v k. ú. Krčín a schvaluje uzavření
Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu mezi městem Nové Město nad Metují a paní M. B., ve
znění přílohy č. RM 379 - 3/4.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Probíhá oboustranné jednání o podepisování
smlouvy.

RM 379- 16280/17

Věc : Aktuální stav projektů

22 543 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 06.09.2017, ve znění
přílohy č. RM 379 - 3/5.
Předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16285/17

Věc : PD rybníky - nové položky rozpočtu a schválení smluv o poskytnutí dotace

22 548 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit dvě nové položky rozpočtu: 1) Rybník Hradiště - PD a 2) Vodní nádrž
Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - PD. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření - přesun 85 tis. Kč z § 3341 - položka Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a
v ul. Nahořanská na položku Rybník Hradiště - PD (§ 2341) a přesun 90 tis. Kč z § 3341 položka Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská na položku Vodní
nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - PD (§ 2341).
RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, schválit vyhrazení pravomoci RM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD02-0007 na projekt s názvem „Rybník
Hradiště - zpracování projektové dokumentace“ a Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu KHK č. 17ZPD02-0008 na projekt s názvem "Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě
nad Metují - vypracování dokumentace“, ve znění přílohy č. RM 379 - 3/10. RM doporučuje ZM
pověřit ST podpisem obou smluv.
Předloženo do ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16287/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 4/2017 ze dne 04.09.2017

22 549 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zpracovat v duchu doporučení Komise regenerační podklady pro navrhované
rozšíření Seznamu objektů historické či architektonické hodnoty, které budou předloženy k
projednání na jednání RM č. 380.
Splněno. Podklady jsou připraveny k projednání v samostatném bodě RM 380.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16288/17

Věc : Usnesení Komise regenerační č. 5/2017 ze dne 04.09.2017

22 550 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM souhlasí se zařazením akce Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí v jeho
západní části do Anketního dotazníku pro Program obnovy MPR a MPZ na rok 2018. RM
doporučuje ZM schválit novou položku do rozpočtu na rok 2017 pro přípravu podkladů pro tuto
akci. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - zařazení akce Obnova městského
opevnění v části Zadomí západ mezi č. p. 1234 a 1254 (§ 3322) ve výši 31 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem částky z akce Program regenerace - obnova zdiva hradební věže
Zázvorka (§ 3322).
Splněno. Předloženo do programu jednání ZM 121 ke schválení.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16289/17

Věc : Usnesení Komise Regenerační č. 6/2017 ze dne 04.09.2017

22 551 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit předložený Program regenerace Městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021 ve znění přílohy č. RM 379 - 3/14.
Splněno. Předloženo do programu jednání ZM 121 ke schválení.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16290/17

Věc : Obnova městského opevnění JV, 3. část - změna provedení

22 552 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

Garant :

25.9.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s tím, že v rámci akce "Obnova městského opevnění JV, 3.část" nebude prováděna
nová stříška nad městským opevněním. RM ukládá OMM připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na tuto akci.
Splněno. Dodatek č. 2 je předložen k projednání do programu RM č. 380.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Nová investiční položka - Oprava chodníku u DDM Stonožka (od ul. T. G. Masaryka
po ul. Malecí) - PD
Termín : 21.9.2017
Garant :
22 553 Vznik úkolu: 11.9.2017
ST

RM 379- 16291/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.9.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku Oprava chodníku u DDM Stonožka (od ul.
T. G. Masaryka po ul. Malecí) - PD (§ 2219). RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření přesun 30 tis. Kč z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek na tuto novou
položku rozpočtu.
Splněno. Předloženo ke schválení do programu ZM 121.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Přístavba tělocvičny "ZŠ Komenského" - informace o podání výzvy na veřejnou
zakázku
Termín : 15.9.2017
Garant :
22 564 Vznik úkolu: 11.9.2017

RM 379- 16302/17

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.9.2017 Plnění:

RM bere na vědomí aktuální informace k chystanému vypsání výzvy na veřejnou zakázku
„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského".
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16304/17

Věc : Zápis ze 135. zasedání Bytové komise

22 565 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Int: OSN/611

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.9.2017 Plnění:

RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 135. zasedání Bytové komise konané dne
23.08.2017 ve znění přílohy č. RM 379 - 4/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16305/17

Věc : Spolek Krčín - odstoupení od záměru opravy zděného plotu

22 566 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

Int: OSN/612

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM bere na vědomí Dopis Spolku Krčín, Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
04649273, jako vyjádření k projednanému bodu v RM 376 - "Dohoda o podmínkách souhlasu s
provedením oprav oplocení" a souhlasí s odstoupení od záměru provést opravu zděného
oplocení svépomocí členy Spolku Krčín. RM zároveň ukládá OSN prověřit stav obnažené
konstrukce oplocení, vč. případného zajištění proti pádu. RM dále ukládá OSN zahrnout
celkovou opravu oplocení do návrhu Plánu oprav OSN pro rok 2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16306/17

Věc : Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem plynových kotelen v č. p. 6 a č. p.
1145

22 567 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

Int: OSN/613

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s ukončením smlouvy o pronájmu plynových kotelen v č. p. 6 a 1145, ze dne
25.01.2016, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První
novoměstskou teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
27471454, ve znění přílohy č. RM 379 - 4/3. RM pověřuje ST podpisem Dohody o ukončení
nájmu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16307/17

Věc : Nájemní smlouva na pronájem plynových kotelen v č. p. 6 a č. p. 1145

22 568 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Int: OSN/614

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem plynových kotelen v č. p. 6 a č. p. 1145
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou
teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, a to na
dobu určitou ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018 za sjednaný nájem ve výši 95.703,25 Kč
bez DPH, ve znění přílohy č. RM 379 - 4/4. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 379- 16309/17

Věc : Zveřejnění záměru výpůjčky - Klubovna Spy

22 570 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Int: OSN/616

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky objektu Klubovny Spy, č. p. 87, pro činnost
Občanského sdružení Spy, Vlastimila Moravce 4, IČO: 26573881, za standardních podmínek, tj.
doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, povinnost drobné údržby, spolková činnost, setkávání
občanů obce Spy. RM ukládá OSN provést zveřejnění záměru.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16310/17

Věc : Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání - garáž u č. p. 142

22 571 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Int: OSN/617

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.9.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o nájmu objektu garáže mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a p. Radimem Machem, Československé armády 888, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 11048875, ve znění přílohy č. RM 379 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
K podpisu smlouvy prozatím nedošlo, protože byla zjištěna chyba ve znění smlouvy, konkrétně
ve stanovené ceně pronájmu. Z těchto důvodů je navržen úkol ke zrušení a v RM 380 je
předloženo ke schválení správné znění smlouvy. Dále je revokováno usnesení č. RM 376 16210/17, kterým RM souhlasila s pronájmem. Nové znění usnesení, kterým RM schválí
pronájem i související smlouvu, je zařazeno v RM 380 - jako bod 4/9.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 379- 16314/17

Věc : Sdělení části členů KSPORT Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují

22 573 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM se seznámila s dopisem části členů KSPORT adresovaném Zastupitelstvu města Nové
Město nad Metují a ukládá OŠKS předložit tento dopis k projednání na nejbližším zasedání
KSPORT a zároveň informovat ZM.
Splněno, zařazeno na jednání ZM 121 dne 21.09.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16319/17

Věc : Žádost o podporu projektu Naše Galerie

22 574 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

25.9.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
25.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

RM neschvaluje dotaci z rozpočtu města pro Galerii výtvarného umění v Náchodě na podporu
projektu Naše Galerie - 11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska. RM ukládá OŠKS
informovat žadatele o možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu města v řádném termínu v roce
2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 379- 16327/17

Věc : Žádost TJ Spartak o pomoc s financováním provozu zimního stadionu

22 579 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informaci předsedy TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., o zplnomocnění
p. Miroslava Jarolímka k jednání ohledně všech typů dotací za TJ Spartak. RM projednala žádost
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., o pomoc s financováním provozu zimního stadionu. RM
ukládá KSPORT projednat na svém nejbližším zasedání žádost TJ Spartak Nové Město nad
Metují, z.s. RM ukládá OF předložit žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., do ZM 121 s
tím, že zápis z jednání KSPORT bude předložen až přímo na jednání ZM. RM doporučuje ZM
schválit mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 450 tis. Kč. ZM schvaluje
RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak - provoz v částce 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem částky 219 tis. Kč v rámci § 3419 – položka Příspěvky – provoz a údržba a navýšením
příjmové strany rozpočtu u položky DPFO ze závislé činnosti (položka 1111) o 231 tis. Kč.
Bylo projednáno na ZM 121 dne 21.09.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

RM 379- 16329/17

Věc : ZM 121 (19) - program

22 580 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
25.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 121 (19): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Splněno. Řádné veřejné zasedání ZM 121 (19. ve volebním období 2014-2018) se uskutečnilo
ve čtvrtek dne 21.09.2017 v přednáškovém sále MKN od 16:00 hodin.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 380 - 25.9.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 380 - 25.9.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města v ul. Cihelna
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/1 - Flash Příloha: RM 380 - 2/1 - Flash

Město je spoluvlastníkem podílu o velikosti 1/4 pozemku p. p. č. 765/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. Krčín. ÚZSVM je spoluvlastníkem podílu o velikosti 3/4 uvedeného pozemku. Na základě
žádosti města předkládá ÚZSVM smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. j. UZSVM/HNA/2553/2017-HNAM.
Přílohy č. RM 380 - 2/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Na pozemku se nachází místní komunikace v ulici Cihelna. Mimo uvedeného podílu jsou pozemky v ulici Cihelna v
majetku města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16334/17,
(uložen úkol číslo 22584).
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 765/3, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, zapsaného na LV č. 3544 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu:
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 39042, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, do majetku města Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, předloženou smlouvu č j. UZSVM/HNA/2553/2017HNAM.
RM 380 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost cesty v k. ú. Spy přes pozemek pro skládkování dřeva
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/2 - Flash Příloha: RM 380 - 2/2 - Flash

Manželé T. Z. a P. Z. předložili GP č. 227-90/2017 ze dne 15.09.2017 pro zřízení věcného břemene služebnost cesty
po pozemku p. p. č. 555/9, trvalý travní porost v k. ú. Spy, v majetku města, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. Spy a
obec Nové Město nad Metují, pro vlastníka pozemku p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy. Rozsah věcného břemene je 41 m2.
Přílohy č. RM 380 - 2/2.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Náhrada za zřízení věcného břemene je určena dle Zásad ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2 pozemku
dotčeného věcným břemenem. SL s umístěním věcného břemene na pozemku, který užívá pro skladování dřevní
hmoty z městským lesů, dle GP souhlasí. Služebnost cesty je umístěna mimo el. sloup, který se na okraji pozemku p.
p. č. 555/9 nachází.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní dotazovali na to, zda již předchozí vlastníci předmětného pozemku neměli uzavřené nějaké
smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí. Vedoucí OMM vysvětlil, že pokud něco bylo, tak se to vztahovalo na
konkrétního majitele, toto vyhovuje všem podmínkám z pohledu SL, které zde jsou.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16335/17,
(uložen úkol číslo 22585).
RM schvaluje zřízení věcného břemene služebnost cesty pro vlastníky pozemku p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy na městském
pozemku p. p. č. 555/9, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy, v rozsahu dle GP č. 227-90/2017 o výměře 41 m2 za
náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2 pozemku dotčeného věcným břemenem ve znění smlouvy v příloze č.
RM 380 - 2/2. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM 380 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

2.3 Souhlas se zřízením odpočinkového místa na stávající cyklotrase na pozemku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/3 - Flash Příloha: RM 380 - 2/3 - Flash

Dle připravovaného projektu Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko se sídlem v Novém Městě nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (dále jen "DSO RN") je třeba udělit souhlas majitele pozemku s
umístěním jednoho odpočinkového místa na stávající cyklotrase v Novém Městě nad Metují na pozemku města na
období ode dne 01.05.2018 do dne 31.12.2024. Odbory vytipovaly místo na pozemku města u Beranova mostu na
pozemku p. p. č. 1929 o výměře 875 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují, kde vede i
turistická stezka. V současné době je pozemek pronajatý společnosti NAHOŘANSKÁ a. s. a nájem bude ukončen ke
dni 30.09.2018 a ode dne 01.10.2018 bude pozemek pronajat dalšímu nájemci, který byl vybrán usnesením RM 376.
Přílohy č. RM 380 - 2/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním odpočinkového místa na jednom z vytipovaných míst.
Odůvodnění:
Podepsaný souhlas je třeba zaslat elektronicky na DSO RN nejpozději do konce září 2017. Odpočinkové místo pro
cyklisty zhruba představuje posezení se stolem, případně nějaké zastřešení, koš atd. Vyjádření OŽP: Z vodoprávního
hlediska je zřízení odpočinkového místa dle polohy na mapě - umístění lavičky - možné. Dané území je ohrožováno
povodňovými průtoky vod a proto je nutné lavičku řádně ukotvit. Zřizování altánu, nebo krytého odpočinkového místa
je nevhodné z důvodu možných povodňových průtoků, kdyby takováto stavba tvořila překážku a byla by povodňovým
proudem vody pravděpodobně zlikvidována. Následně by se trosky stavby zachytily na jiném místě a zhoršovaly by
průběh povodně. Vyjádření OMM: V tuto chvíli doporučujeme udělit souhlas s umístěním odpočinkového místa. OV
Krčín toto umístění doporučuje (viz zápis z OV Krčín ze dne 19.09.2017).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - dotaz na to, jak se vyvinula situace s fy Nahořanská a.s. - bylo vysvětleno, že byla dána výpověď
z nájmu ze strany města a nový nájemce již dostane pronajatou plochu zmenšenou o ten kousek pro odpočinkové
místo.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16336/17,
(uložen úkol číslo 22586).
RM souhlasí s umístěním odpočinkového místa na pozemku města u Beranova mostu na pozemku p. p. č. 1929 o výměře
875 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují, na období ode dne 01.05.2018 do dne 31.12.2024 a
pověřuje ST podpisem Souhlasu majitele pozemku s užíváním nemovitosti ve znění přílohy č. RM 380 - 2/3.
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Výpůjčka pozemků pro údržbu u letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/4 - Flash Příloha: RM 380 - 2/4 - Flash

Pan Karel Oubrecht, bytem Pulice 18, 518 01 Dobruška, IČO: 60886862, a Aeroklub Nové Město nad Metují, z. s., se
sídlem: Nahořanská 483, Nové Město nad Metují, IČO: 00528366, požádali o výpůjčku 9 pozemků (nebo jejich částí) v
k. ú. Krčín a Vrchoviny. Zatravněné pozemky o celkové výměře 2230 m2 jsou součástí ochranných pásem letiště a v
současnosti jsou užívány bezesmluvně - podrobně viz přílohy č. RM 380 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky pozemků.
Odůvodnění:
Pozemky jsou součástí ochranných pásem letiště a Aeroklub Nové Město nad Metují, z. s., jako provozovatel letiště
je povinen tyto pozemky udržovat v řádném stavu s travnatým povrchem. Dosavadní způsob údržby byl řešen
dohodou Aeroklubu se soukromým zemědělcem p. Oubrechtem - sečením a sušením sena. Aeroklub od dohody s p.
Oubrechtem odstupuje, neboť při sušení sena musel být uzavřen letecký provoz, což letišti nevyhovuje. Aeroklub v
případě výpůjčky bude pozemky udržovat ve vlastní režii. Odborné útvary souhlasí s výpůjčkou Aeroklubu, a to z
důvodu zajištění jejich bezproblémového provozu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 380- 16337/17,
(uložen úkol číslo 22587).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou jako výpůjčku, za účelem
údržby zeleně pro zajištění provozu letiště, pozemky o celkové výměře 2230 m2 v k. ú. Krčín a Vrchoviny, zapsané na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve znění přílohy č. RM 380 - 2/4.
RM 380 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

2.5 Prověření možnosti prodeje části pozemku p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše (areál TS)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/5 - Flash Příloha: RM 380 - 2/5 - Flash

Společnost KAMAT spol. s r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 45538701, žádá o
odkoupení části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 1191 m², druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Krčín, zapsaného
na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem rozšíření skladovacích a manipulačních
ploch žadatele. Požadovaná část pozemku se nachází v areálu TS. Přílohy č. RM 380 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města prodat požadovanou část pozemku
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů - viz příloha č. RM 380 - 2/5. OV Krčín nesouhlasí s prodejem - viz Zápis z OV Krčín z
19.09.2017.
Pro město je areál TS strategicky nezbytnou plochou, která se nachází na rozhraní průmyslové zóny a městské
zástavby s dobrým přístupem pro jakoukoli techniku. Jinou obdobnou plochu město v majetku nemá. Město má
povinnost o svůj majetek pečovat s péčí řádného hospodáře a dobře zvážit všechny případné dopady, které by prodej
pozemku měl na budoucí rozvoj TS.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - přečetl radním stanoviska odborných útvarů k původní žádosti, která je na této RM řešena. Nová, upravená
žádost zatím podána nebyla. ST - p. Trojan by možná souhlasil s odděleným pruhem cca 6 m. Paní Petuželková - o 6
m jsme ale v přílohách na RM 380 nic neměli. Ing. Neumann - informoval o stanovisku fy KAMAT - k tomu, že k
prodeji jsou stanoviska odborných útvarů záporná, fy má v tom případě zájem o dlouhodobý pronájem. ST - v tuto
chvíli by bylo nejlepší, aby fy KAMAT podala novou žádost - např. na prodej menší části, která bude přijatelná pro TS
a odborné útvary, nebo žádost o dlouhodobý pronájem, např. v tom režimu, jako pronajímáme na 20 let plochy
občanům na vybudování parkovacího místa. Ing. Neumann - nyní fy KAMAT chystá přestavbu areálu, a pokud RM
tuto žádost neodsouhlasí, tak přestavba bude vyprojektována jinak, způsobem, který bude možný. Pokud se nenajde
žádná dohoda, může nastat situace, že se část aktivit přesune do HK. ST - znovu zopakoval, ať si fy KAMAT podá
upravenou žádost, která bude k projednání zařazena do programu příští RM 381. Hlasováno - 4 pro, 0 proti, 0 se
zdržel. Ing. Petr Neumann byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnost podjatost.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 380- 16338/17
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 1191 m², druh pozemku
ostatní plocha, v k. ú. Krčín, zapsaného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují.
RM 380 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

2.6 Žádost obyvatel domu č. p. 312 v ul. T. G. Masaryka o řešení situace se vzrostlými stromy
Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/6 - Flash Příloha: RM 380 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Obyvatelé domu č. p. 312 v ul. T. G. Masaryka žádají RM o řešení situace se vzrostlými stromy, které jsou vysázené
přímo u plotu domu č. p. 312 v ul. T. G. Masaryka. Jedná se o lesní stromy, mají povrchové kořeny, při zvýšených
povětrnostních podmínkách se stromy naklání a obyvatelé domu mají obavu z jejich vyvrácení a s tím spojeného
nebezpečí úrazu. Při domovní schůzce bylo správcem domu řečeno, že na závadu upozorňoval a bylo mu sděleno, že
je vše nezávadné. Obyvatelé domu žádají o znovu přešetření a písemné vyjádření, že není obava z úrazovosti,
nehody a že pobyt v zahradě u plotu je bezpečný. Dále žádají, aby soused stromy těsně na jejich plotě vykácel a
zaplatil poškozený plot. Podrobnosti viz příloha č. RM 380 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Společné vyjádření OŽP a TS k požadavku kácení dřevin podél oplocení zahrady T. G. Masaryka č. p. 312: TS a OŽP
provedli dne 14.09.2017 terénní šetření za účelem posouzení stavu dřevin, nacházejících se v travnaté ploše podél
oplocení u bytového domu T. G. Masaryka č. p. 312. V této linii se nachází 1 ks jedle ojíněné, 1 ks jedle kavkazské, 1
ks cypřišku, 3 ks smrku ztepilého a pichlavého. Pod těmito stromy se nachází skalková úprava obyvatel bytového
domu v ul. Malecí. Tyto dřeviny byly v roce 2013 zhodnoceny odbornou arboristickou firmou SAFE TREES s.r.o.,
Rosice. Podle tohoto hodnocení jsou téměř všechny stromy dlouhodobě perspektivní, s vyhovující provozní
bezpečností. Koruna jedle ojíněné přesahuje na sousední obecní pozemek, pod níž mají obyvatelé domu T. G.
Masaryka č. p. 312 umístěnu lavičku k odpočinku, proto bude TS zadána aktualizace údajů a zhodnocení současného
stavu těchto dřevin. Podle výsledku tohoto posouzení bude navržen další postup. Plot odděluje dva pozemky, které
patří městu. Slabé pletivo je zkorodované a poškozené spíše přelézáním dětí, které si v tomto prostoru hrají a na dvou
místech do něho prorůstá lískový keř. Dle vyjádření p. Kolaříka, hodnocení stromů bude provedeno do konce října
2017. Terénní šetření je dohodnuto na dne 06.10.2017.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 380- 16339/17
RM bere na vědomí žádost obyvatel domu č. p. 312 v ul. T. G. Masaryka a ukládá TS zajistit odborné posouzení dřevin na
pozemku p. p. č. 638/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, rostoucích na hranici obecních pozemků. Závěry tohoto posouzení
budou následně předloženy RM.
RM 380 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.7 Návrh TS ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 2/7 - Flash Příloha: RM 380 - 2/7 - Flash

1 ks třešně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují (za poliklinikou) - suchý strom.
1 ks hrušně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují (za poliklinikou) - suchý strom.
2 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 769/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Přibyslavská) - suché stromy.
1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/38 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Komenského) - suchý strom.
1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Komenského) - suchý strom.
5 ks javorů rostoucích na pozemku p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Komenského) - suché stromy.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o suché stromy. OŽP s kácením všech uvedených stromů souhlasí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka paní Petruželkové, která vzešla z jejího jednání s p. Trojan. TAJ - bohužel nemá od p. Trojana žádné
takové informace, tudíž na připomínku paní Petruželkové nemůže nijak nyní reagovat. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 380- 16340/17,
(uložen úkol číslo 22588).
RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují (za poliklinikou), 1 ks
hrušně rostoucí na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují (za poliklinikou), 2 ks javoru rostoucího na pozemku
p. p. č. 769/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Přibyslavská), 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/38 v k. ú.
Nové Město nad Metují (ul. Komenského), 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. p. č. 2034/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(ul. Komenského) a 5 ks javorů rostoucích na pozemku p. p. č. 2034/7 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. Komenského). RM
souhlasí s podmínkou provedení náhradní výsadby a ukládá TS provést náhradní výsadbu na místech, kde se nyní dotčené
stromy nacházejí.
RM 380 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 380 - 25.9.2017

Rozvoj

13:35

OMM

3.1 Žádost o odstranění SDZ č. B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez 3 t"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/1 - Flash Příloha: RM 380 - 3/1 - Flash

ORM předkládá RM žádost Ing. H. k odstranění SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez 3 t“ umístěného při vjezdu do účelové komunikace k BD z ul. Boženy Němcové. Jako
důvod k odstranění předložil rozhodnutí ODSH z roku 2006 povolující dopravní připojení sousední nemovitosti, na
které dle přílohy rozhodnutí měl žadatel budovat zpevněnou plochu ze zámkové dlažby pro 3 parkovací stání vč.
vjezdu a výjezdu ve znění přílohy č. RM 380 - 3/1. Žadatel se nyní rozhodl povolení využít, přičemž současné
umístění SDZ mu brání při výjezdu.
K rozhodnutí:
1) Ne/souhlasit s odstraněním SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez 3 t“.
2) Ne/schválit posunutí SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t“.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění přílohy č. RM 380 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková požádala o vysvětlení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16341/17,
(uložen úkol číslo 22589).
RM nesouhlasí s odstraněním SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t“
umístěného při vjezdu do účelové komunikace k BD z ul. Boženy Němcové. RM schvaluje posun SDZ č. B13 „Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3 t“ o cca 1,5 - 2 m, tak aby nebránila výjezdu, s tím, že bude
žadatelem předložena do RM k projednání žádost o povolení vybudování sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú.
Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM zajistit posun uvedeného SDZ až po projednání a odsouhlasení sjezdu přes
pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město nad Metují v RM a po zahájení realizace stavby - zpevněná plocha na p. p.
č. 441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 380 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.12.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o právu provést stavbu na propojovací komunikaci mezi ul. Nerudova a Bořetínská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/2 - Flash Příloha: RM 380 - 3/2 - Flash

OMM obdržel ústní žádost p. F. S., zastoupeného Ing. Lubomírem Dědkem, V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad
Metují, o schválení Smlouvy o právu provést stavbu propojovací komunikace ul. Nerudova a ul. Bořetínská na
pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Rychta, která je ve vlastnictví města. Uvedená
stavba je součástí PD "Bytový dům p. p. č. 379/1, Nové Město nad Metují, jejímž stavebníkem je p. F. S. Uvedená
stavba bude po kolaudaci předána městu. Podíl na financování této stavby bude předmětem dalších jednání a
rozhodnutí RM.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Paní Petruželková - bylo tam uvedeno, že podíl města na financování akce budeme vědět až později - prosí o
vysvětlení. ORM a OMM - město mu nyní dává pouze souhlas. ST - možná by se dalo uvažovat o nějakém finančním
podílu města do budoucna, např. v souvislosti s autobusovým terminálem, ale bohužel, je tam odvolání do stavebního
řízení. Přítomní se shodli, že ale další jednání zde budou pokračovat.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16342/17,
(uložen úkol číslo 22590).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu propojovací komunikace ul. Nerudova a ul. Bořetínská na pozemku p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě Rychta, která je ve vlastnictví města, uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a p. F. S., zastoupeným Ing. Lubomírem Dědkem, V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 380 - 3/2, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 380 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

3.3 Obnova městského opevnění JV 3. část - dodatek č. 2 - změna provedení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/3 - Flash Příloha: RM 380 - 3/3 - Flash

Na jednání RM 379 byla usnesením č. RM 379-16290/17 schválena změna stavby „Městské opevnění, hradby v
jihovýchodní části Husova náměstí, ul. Na Zadomí - 3.část“. V rámci této stavby nebude prováděna stříška nad
městským opevněním. K této změně je nyní předkládán do RM ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. V
dodatku č. 2 jsou vyčísleny méněpráce v celkové výši 79.685 Kč bez DPH, tj. 96.419 vč. DPH. Celková cena díla se
tak snižuje na částku 384.194 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova
náměstí, ul. Na Zadomí - 3.část“.
Odůvodnění:
Problematika ohledně méněprací byla projednávána a řešení odsouhlaseno na jednání RM č. 379.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16343/17,
(uložen úkol číslo 22591).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova náměstí, ul. Na
Zadomí, Nové Město nad Metují, kterým se snižuje celková cena díla o částku 96.419 Kč vč. DPH a cena díla je celkem
384.194 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 380 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Seznam objektů historické či architektonické hodnoty - návrh na rozšíření dle požadavku Komise
regenerační
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/4 - Flash Příloha: RM 380 - 3/4 - Flash

Na základě usnesení Komise regenerační č. KREG č. 4/2017 ze dne 04.09.2017 je předkládán do RM k projednání
návrh na rozšíření seznamu objektů historické či architektonické hodnoty, na jejichž obnovu je možné požádat o
poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Nové Město nad Metují. Jedná se o rozšíření převážně o dvorní objekty,
které navazují na kulturní památky a jsou na území Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a 1 sklepa
po původním objektu. Celkem se jedná o 25 objektů. RM je předkládán seznam, který je na poslední straně doplněn o
uvedené objekty.
K rozhodnutí:
Projednat rozšíření předloženého seznamu objektů historické či architektonického hodnoty. Ne/doporučit ZM nové
schválení předloženého seznamu objektů historické či architektonické hodnoty, který je doplněn o objekty, které
navazují na objekty, které jsou prohlášeny kulturní památkou a nacházejí se na území Městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Dle vyjádření Ing. Radky Škaldové jde o rozšíření o objekty, na základě jejichž stavu vznikla myšlenka vytvoření
podpory obnovy nemovitostí historické či architektonické hodnoty. Některé z těchto objektů jsou v zanedbaném stavu
a je vhodné podpořit jejich obnovu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 380- 16344/17,
(uložen úkol číslo 22592).
RM doporučuje ZM schválení předloženého seznamu objektů historické či architektonické hodnoty, který je rozšířen o
objekty, které navazují na kulturní památky na území Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují.
RM 380 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

3.5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T.G.Masaryka“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/5 - Flash Příloha: RM 380 - 3/5 - Flash

Během stavby č. p. 44-47 ul. T. G. Masaryka došlo k několika změnám na stavbě. Jedná se o změnu v provedení
systému na střešní atice, stavebních přípomocné práce pro zapravení stavebních otvorů, změna v provedení
položky - úprava ventilačních mřížek, odpočet položek, které nebyly prováděny - izolace soklu na strojovnách výtahu,
odpočet plochy pro zateplení na severní straně (přístavba občerstvení Verner), odpočet drobných demontážních
prací. Vzhledem k vynaložené investici a blízkosti hlavních komunikačních tras města bylo doporučeno aplikovat na
nových stěnách nátěr pro snadné odstranění vandalismu - grafiti - vandalismus je patrný na protějším bytovém domě,
kde je nová fasáda již poškozena.
K uvedeným úpravám je předkládán dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Po sečtení víceprací a méněprací bude konečná
nabídková cena snížena o cca 13,6 tis. Kč bez DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zateplení BD čp. 44-47 v ul. T.G.Masarka v Novém Městě nad
Metují" a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 2 se sníží celková cena díla o částku 13.607,81 Kč bez DPH. Celková cena díla se mění na částku
7.544.711,89 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že objekt slouží k ekonomické činnosti, odvádí DPH město. Z tohoto
důvodu není DPH uvedeno ve smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 380- 16345/17,
(uložen úkol číslo 22593).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Zatepelní BD čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ACG - Real s.r.o., Radimova 622/38, Praha 6, kterým se celková cena díla snižuje o
13.607,81 Kč bez DPH na částku 7.544.711,89 Kč bez DPH, ve znění přílohy č. RM 380 - 3/5, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Rozšíření MKDS - rozpočtové opatření
Identifikace:
RM 379 usnesením č. RM 379-16283/17 schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v místě: Nádražní 241, k. ú. Nové Město
nad Metují, st. p. č. 551, Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a provozovatelem distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly. Úhrada za připojení činí 3.200 Kč.
Na úhradu poplatku na položce Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (ul. B. Němcové, u Albertu a
Penny § 5311, org. 1596 chybí 1.391 Kč, proto je navrženo rozpočtové opatření - přesun potřebných financí na tuto
položku.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
S úhradou poplatku se v rozpočtu nepočítalo, pro připojení kamerového bodu k DS je úhrada nezbytná, v opačném
případě ČEZ Distribuce a.s. odstoupí od smlouvy.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 380- 16346/17,
(uložen úkol číslo 22594).
RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 2 tis. Kč z položky VO v ul. Pod Strážnicí § 3631 org. 1745 na položku Rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému (ul. B. Němcové, u Albertu a Penny) § 5311, org. 1596, navýšení o 2 tis. Kč.
RM 380 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

3.7 Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují
Identifikace:
V únoru letošního roku podalo město žádost o dotaci do 46. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen "IROP") na projekt "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují“. Projekt prošel formálním i věcným hodnocením a ke dni 19.09.2017 byl
doporučen k financování z IROP. Celkové výdaje projektu jsou dle žádosti o dotaci ve výši 18.103.199 Kč, z toho
dotace ve výši 90% činí 16.292.879 Kč a vlastní zdroje žadatele 1.810.320 Kč. Projekt musí město předfinancovat a
následně bude žádat o proplacení dotace.
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nezbytné doložit společné územní rozhodnutí a stavební povolení s
nabytím právní moci (stavební úřad vydá do konce září 2017). Žádost byla zpracována externí firmou. Pro další
činnosti související s administrací projektu ve fázi realizace žádné smluvní vztahy nejsou. Město podalo do 46. výzvy
IROP kromě výše uvedeného ještě projekt „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují“, který byl rovněž vybrán k financování z IROP. Realizaci obou projektů bude schvalovat ZM 122,
které se koná dne 02.11.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 380- 16347/17
RM bere na vědomí informaci, že projekt "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují" byl ke dni 19.09.2017 zařazen mezi projekty doporučené k poskytnutí dotace z IROP.
RM 380 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Smlouva o právu provést stavbu "Oprava havarijního stavu teplovodu"
Zdroj. dokum.: RM 380 - 3/8 Příloha: RM 380 - 3/8

Identifikace:

První novoměstská teplárenská s.r.o. předložila na ORM Smlouvu o právu provést stavbu na akci "Oprava havarijního
stavu teplovodu", ve znění přílohy č. RM 380 - 3/8.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouva o právu provést stavbu na akci "Oprava havarijního stavu teplovodu" a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM do předložené Smlouvy o právu provést stavbu zapracovalo podmínku, která byla PNT s.r.o. zaslána ve
vyjádření, které jim bylo v srpnu 2017 vydáno pro tuto stavbu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ORM - záležitost dnes na poslední chvíli podala PNT s.r.o. přímo do jednání RM. Jedna z podmínek města je, že v
případě realizace zde bude vložena chránička pro optický kabel - viz zájem města mít podmínky pro budoucí
metropolitní optickou síť. Na jednání RM byl k podání bližších informací přizván jednatel společnosti PNT s.r.o., p.
Miroslav Kosek - příchod v 13:43 hodin. Následovala obsáhlá diskuse o této akci, její přípravě a možných termínech
budoucí realizace.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 380- 16348/17,
(uložen úkol číslo 22595).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti na stavbu „Oprava havarijního
stavu teplovodu“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 380 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 380 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 380 - 25.9.2017

Správa nemovitostí

14:30

OMM

4.1 Zápis ze 136. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/618) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/1 - Flash Příloha: RM 380 - 4/1 - Flash

Zápis ze 136. zasedání Bytové komise konané dne 13.09.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu jedenkrát měsíčně, po té zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16349/17,
(uložen úkol číslo 22596).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 136. zasedání Bytové komise konané dne 13.09.2017 ve znění přílohy č.
RM 380 - 4/1.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.08.2017
Identifikace:

(Int.: OSN/619) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/2 - Flash Příloha: RM 380 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.08.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16350/17,
(uložen úkol číslo 22597).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 31.08.2017 ve znění
přílohy č. RM 380 - 4/2.
RM 380 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/620) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/3 - Flash Příloha: RM 380 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16351/17,
(uložen úkol číslo 22598).
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2017 ve znění přílohy č. RM 380 - 4/3.
RM 380 Bere na vědomí.
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RM 380 - 25.9.2017

4.4 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201
(Int.: OSN/621)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém
rozsahu 38 m2. Jedná se o provozovnu bývalé prodejny galanterie. Záměr pronájmu bude zveřejněn s podmínkami
uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 750
Kč/m2/rok. Jedná se o opakované zveřejnění.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr byl již vícekrát zveřejněn. Nabídka minulého jediného uchazeče nebyla RM schválena (nižší nabídková cena).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 380- 16352/17,
(uložen úkol číslo 22599).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka na st. p. č. 493 v
celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 750 Kč/m2/rok. Na předchozí zveřejnění reagoval jeden zájemce, bohužel po stanoveném
termínu podání nabídky (jeho zájem stále trvá).
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 14
(Int.: OSN/622)

Identifikace:

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p.14, ul. Komenského na st. p. č. 348 v celkovém
rozsahu 29,5 m2. Jedná se prostory, které sloužily jako fotoateliér a kancelář. Záměr pronájmu bude zveřejněn s
podmínkami uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové
ceny na 450 Kč/m2/rok. Jedná se o druhé zveřejnění. Prostory jsou volné ode dne 01.08.2017.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru pronájmu.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn 1x. Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval nabídkou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 380- 16353/17,
(uložen úkol číslo 22600).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, na st. p. č. 348 v
celkovém rozsahu 29,5 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením
minimální nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok. Na předchozí zveřejnění nikdo nereagoval.
RM 380 Souhlasí.
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4.6 Stížnost nájemníků, žádost o řešení situace
Identifikace:

(Int.: OSN/623) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/6 - Flash Příloha: RM 380 - 4/6 - Flash

Jedná se o stížnost nájemníků, která není opatřena podpisem konkrétní osoby. Stížnost se týká soužití nájemníků v
domě č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, hlavně pak chování jednoho z nájemníků domu, a to p. T. Z., nájemce bytové
jednotky č. 3. Ve stížnosti je popsáno v několika bodech závodové chování nájemníka. OSN již prověřilo všechny
body uvedené ve stížnost, ale žádný z nich není možné na 100 % p, Z. prokázat. Stížnost byla projednána na
zasedání Bytové komise a zároveň byla projednána osobně s p. Z. při osobní schůzce (ten všechna nařknutí odmítl).
Jako preventivní opatření bylo p. Z. upravena smlouva o nájmu na dobu určitou, a to na jeden měsíc s opakovaným
prodlužováním, do doby uklidnění situace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí stížnost.
Odůvodnění:
Dle názoru OSN není možné stížnost považovat za vyjádření názoru všech nájemníku domu (dle zkušeností se jedná
o názor 1 až 2 osob z tohoto domu). Po osobním jednání s p. Z. nevidí OSN důvody pro jakékoliv razantní řešení
situace.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz paní Petruželková odpověděl vedoucí OSN, informoval o šetření této anonymní stížnosti a o opatřeních.
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 380- 16354/17,
(uložen úkol číslo 22601).
RM bere na vědomí stížnost nájemníků, domu č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, na chování jednoho z nájemníků domu a ukládá
OSN celou situaci monitorovat a o dalším vývoji informovat RM.
RM 380 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost o prodloužení termínu realizace - dodatek č. 1 k SOD 35/2017
Identifikace:

(Int.: OSN/624) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/7 - Flash Příloha: RM 380 - 4/7 - Flash

Dle smlouvy o dílo č. 35/2017 probíhá realizace opravy fasády objektu č. p. 108, ul. Nádražní. SOD je uzavřena mezi
městem Nové Město nad Metují a dodavatelem MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO: 28820266, a
termín dokončení díla byl dle SOD stanoven na dne 15.09.2017. Předání staveniště proběhlo 29.06.2017. V závislosti
na vývoji prací žádá dodavatel o prodloužení termínu do dne 10.10.2017, tj. o 25 dní. Jako důvod pro prodloužení
uvádí: změnu technologie v barevném provedení fasády - plasticita pomocí říms a profilů, otlučení a výsprava římsy
nástřešního žlabu, 100% otlučení stávajících omítek štítu (v rozpočtu počítáno s otlučením z 50 %). Smluvní pokuta je
dle SOD stanovena na 2.000 Kč/den prodlení, (za období ode dne 15.09. do dne 10.10. se jedná o 50.000 Kč).
Vícepráce a méně práce nemají vliv na zvýšení ceny díla.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s prodloužením termínu, ne/schválit dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Vzhledem k vývoji a postupu prací na stavbě, se OSN přiklání k prodloužení termínu dokončení realizace opravy
fasády pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provedení stanovených víceprací (výpočet dle platných položek URS a
stanovených normohodin). Po dohodě s technickým dozorem investora OSN doporučuje prodloužení termínu
dokončení realizace max. do dne 20.09.2017. Uvedené důvody dodavatele jsou objektivní, ale návrh na prodloužení
termínu neodpovídá normohodinám dle URS.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
OSN - vysvětlení termínů od kdy nastoupí penalizační sankce.
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 380- 16355/17,
(uložen úkol číslo 22602).
RM souhlasí s prodloužení termínu plnění Smlouvy o dílo č. 35/2017 do dne 20.09.2017. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 35/2017 ve znění upravené přílohy č. 4/7 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 380 Schvaluje.
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4.8 VŘ - "Oprava asfaltové komunikace a zámkové dlažby za MěU, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

(Int.: OSN/625) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/8 - Flash Příloha: RM 380 - 4/8 - Flash

Dne 18.09.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci "Oprava asfaltové komunikace a zámkové dlažby za MěU,
Nové Město nad Metují ". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č.
RM 380 - 4/8.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Odůvodnění navýšení nákladů na provedení akce: V původním návrhu bylo počítáno s provedení oprav v rozsahu
frézování a položení asfaltového koberce. Po konzultaci s odborníky v oboru byla zadávací dokumentace připravena
ve variantě provedení tzv. kufru a asfaltové vrstvy. Důvodem změny je stávající nesourodý povrch a denní provoz
těžkých nákladních aut. V rozpočtu OSN bylo na tuto akci vyčleněno 550 tis Kč, 150 tis Kč bude použito z uspořených
financí rozpočtu OSN. Navýšení položky rozpočtu konzultováno s vedoucím OF. Smlouva o dílo byla připravena dle
vzorové smlouvy schválené v RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN a OMM vysvětlili RM důvody změny rozsahu realizace stavby, různorodost povrchu, který zde v
minulosti v různých obdobích vznikal a potřeba vybudovat takový povrch, který dlouhodobě zvládne i těžkou dopravu
např. odvozu odpadu a České pošty, vedlo k nutnosti vybudovat celý standardní kufr komunikace. Dále zazněla
informace, že prostor před garážemi MěÚ součástí této investice nebyl, i tak jsou náklady vysoké. Po diskusi radní
připojili dovětek k navrženému usnesení, a to úkol pro ST jednat s vedením České pošty, s. p., a znovu projednat v
RM.
K čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 380- 16356/17,
(uložen úkol číslo 22603).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava asfaltové komunikace a zámkové dlažby za MěU, Nové Město nad
Metují" firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 1.102 366
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 380 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje RO - navýšení položky § 6409 Ostatní činnost - údržba (investice, revize …) objekty města přesunem 400 tis.
Kč z § 3113 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského. RM ukládá ST projednat s vedením České pošty, s. p., otázku možného
spolufinancování akce a výsledek jednání znovu projednat v RM.
RM 380 Schvaluje.
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4.9 Pronájem garáže v ul. Nerudova, u č. p. 142
Identifikace:

(Int.: OSN/626) Zdroj. dokum.: RM 380 - 4/9 - Flash Příloha: RM 380 - 4/9 - Flash

OSN předkládá opakovaně bod týkající se pronájmu nebytových prostor garáže u objektu č. p. 142, ul. Nerudova
jedinému zájemci p. Radimu Machovi, Československé armády 888, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 11048875,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 502,50 Kč/m2/rok, tj. 8.040 Kč/rok. Zájemce chce využít
volného prostoru pro zřízení parkování osobního vozu, případně uskladnění zásob. V RM 376 byl pod usnesením č.
RM 376-16210/17 odsouhlasen nájem výše uvedených prostor v chybné výši a v RM 379, byla pak návazně pod
usnesením č. RM 379-16310/17 schválena smlouva o nájmu s chybně uvedenou cenou nájmu. Z uvedených důvodů
jsou usnesení z RM 379 a RM 376 navržena tímto bodem k revokaci.
K rozhodnutí:
Souhlasit s nabízeným záměrem, pronajmout výše uvedený nebytový prostor zájemci a revokovat usnesení č. RM
376-16210/17 a č. RM 379-16310/17.
Odůvodnění:
Chyba vznikla na straně OSN, chybnou tvorbou ceny nájmu. OSN doporučuje pronajmout volný nebytový prostor pro
nabízený záměr zájemce. Nabízené podmínky nájmu jsou v souladu se zveřejněným záměrem i po změně ceny
(minimální nabídková cena 500 Kč/m2/rok - nabízená cena 502,50 Kč/m2/rok).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - na minulé RM byla odsouhlasena smlouva, byla tam chyba v částce - to je třeba upravit dle návrhu zájemce.
OSN proto předkládá s návrhem revokace usnesení č. RM 376-16210/17 a usnesení č. RM 379-16310/17.
K čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 380- 16357/17,
(uložen úkol číslo 22604).
RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor garáže u objektu č. p. 142, ul. Nerudova zájemci p. Radimu Machovi,
Československé armády 888, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 11048875, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 502,50 Kč/m2/rok, tj. 8.040 Kč/rok a pověřuje ST podpisem nájemní smlouvy, ve znění přílohy č. RM 380 4/9. RM tímto usnesením revokuje usnesení č. RM 376-16210/17 a č. RM 379-16310/17, a to z důvodu chybného uvedení
ceny nájmu v těchto usneseních.
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 Dotaz radní M. Petruželkové ve věci elektropřípojky do objektu "Staré školy" v Krčíně
Identifikace:
Paní Marie Petruželková vznesla dotaz na vedoucího OSN k přípojce elektro do objektu "Staré školy".
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí OSN - připojení pro akci, která se v areálu "Staré školy" uskutečnila, bylo zajištěno ze sousedního objektu,
do 14 dní by měla být přípojka realizována vč. revize. Proběhla již instalace nového hromosvodu. Na dotaz o vývoji
řízení o prohlášení objektu za památku bylo odpovězeno, že vše leží na Ministerstvu kultury ČR.

STIS

Stránka 31 z 40

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 380 - 25.9.2017

Školství, kultura a sport

14:50

OŠKS

5.1 Žádost o povolení omezení provozu "MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/1 - Flash Příloha: RM 380 - 5/1 - Flash

Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" pro pracoviště "MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s přerušením provozu mateřské
školy v době od 27.12 do 29.12.2017 (vánoční prázdniny) a s omezením provozu ve škole ve školním roce 2017/2018
takto: 29.09.2017 (volno ředitele školy v základních školách), 26. - 27.10.2017 (podzimní prázdniny), 02.01.2018
(vánoční prázdniny), 02.02.2018 (pololetní prázdniny), 26.02. - 04.03.2018 (jarní prázdniny), 29.03.2018 (velikonoční
prázdniny). Ve dnech přerušeného i omezeného provozu budou zaměstnanci postupně čerpat řádnou dovolenou.
K rozhodnutí:
Schválit omezení provozu ve školním roce v "MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16358/17
RM schvaluje přerušení provozu v Základní škole a mateřské škole Krčín, pracoviště MŠ Krčín, ve dnech 27. - 29.12.2017.
RM schvaluje omezení provozu v Základní škole a mateřské škole Krčín, pracoviště MŠ Krčín ve dnech 29.09.2017, 26. 27.10.2017, 02.01.2018, 02.02.2018, 26.02. - 04.03.2018 a 29.03.2018.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o povolení omezení provozu "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/2 - Flash Příloha: RM 380 - 5/2 - Flash

Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" pro pracoviště "MŠ Vrchoviny" žádá RM o souhlas s přerušením provozu
mateřské školy v době od 27.12 do 29.12.2017 (vánoční prázdniny) a s omezením provozu ve škole ve školním roce
2017/2018 takto: 29.09.2017 (volno ředitele školy v základních školách), 26. - 27.10.2017 (podzimní prázdniny),
02.01.2018 (vánoční prázdniny), 02.02.2018 (pololetní prázdniny), 26.02. - 04.03.2018 (jarní prázdniny), 29.03.2018
(velikonoční prázdniny). Ve dnech přerušeného i omezeného provozu budou zaměstnanci postupně čerpat řádnou
dovolenou.
K rozhodnutí:
Schválit omezení provozu ve školním roce v "MŠ Vrchoviny".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16359/17
RM schvaluje přerušení provozu v Základní škole a mateřské škole Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny, ve dnech 27. 29.12.2017. RM schvaluje omezení provozu v Základní škole a mateřské škole Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny ve dnech
29.09.2017, 26. - 27.10.2017, 02.01.2018, 02.02.2018, 26.02. - 04.03.2018 a 29.03.2018.
RM 380 Schvaluje.
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5.3 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/3 - Flash Příloha: RM 380 - 5/3 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 11.847 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově pořízeného školního nábytku.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "ZŠ a MŠ Krčín" na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16360/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Krčín o částku
ve výši 11.847 Kč, ve znění přílohy č. RM 380 - 5/3.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o změnu odpisového plánu - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/4 - Flash Příloha: RM 380 - 5/4 - Flash

Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2017 o částku 1.836 Kč z důvodu zahájení
odpisování nově pořízeného traktoru Cub Cadet.
K rozhodnutí:
Schválit změnu odpisového plánu "MŠ Na Františku" na rok 2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 380- 16361/17
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 o částku ve výši 1.836 Kč, ve znění přílohy č. RM 380 - 5/4.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/5 - Flash Příloha: RM 380 - 5/5 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní
rok 2017/2018 ve 2. třídě na 27 dětí. Důvodem je možné překročení počtu 24 dětí ve třídě při odpoledním spojování
tříd.
K rozhodnutí:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní
rok 2017/2018 ve 2. třídě na 27 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 380- 16362/17
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, schvaluje pro školní rok 2017/2018 výjimky
z počtu dětí pro 2. třídu dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 380 - 5/5. Výjimka je povolena za předpokladu, že
navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
RM 380 Schvaluje.
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5.6 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/6 - Flash Příloha: RM 380 - 5/6 - Flash

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat
prostřednictvím "ZŠ Malecí", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 3 žáky ve
školním roce 2017/2018, a to v období ode dne 01.10.2017 do dne 29.06.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve
výši 11.968 Kč. Dar bude poskytnut ve dvou částkách pro období ode dne 01.10.2017 do dne 31.12.2017 ve výši
3.944 Kč a pro období ode dne 02.01.2018 do dne 29.06.2018 ve výši 8.024 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 380 5/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 380- 16363/17
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 11.968 Kč. Dar je
určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 3 žáky, a to v období ode dne 01.10.2017 do dne
29.06.2018.
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Poděkování pí Alexandry Svobodové za ubytování a stravování dětí v "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/7 - Flash Příloha: RM 380 - 5/7 - Flash

Paní Alexandra Svobodová, trenéři a pořadatelé celostátního soustředění mládeže v národní házené děkují "ZŠ
Malecí" za ubytování a stravování dětí v této škole v době ode dne 01.07. do dne 09.07.2017. Podrobnosti viz příloha
č. RM 380 - 5/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí + poděkovat "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za ubytování a stravování dětí a dále také Sokolu Krčín, Sokolu
Nové Město nad Metují, "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za zajištění sportovišť.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 380- 16364/17
RM bere na vědomí písemné poděkování pí Alexandry Svobodové za ubytování a stravování dětí v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod v době celostátního soustředění mládeže v národní házené ode dne 01.07. do
09.07.2017. RM děkuje vedení školy a zaměstnancům školní jídelny za poskytnuté zázemí účastníkům celostátního
soustředění v národní házené a s tím spojenou velmi dobrou propagaci města.
RM 380 Děkuje.
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5.8 Zápis č. 8 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 14.09.2017
Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/8 - Flash Příloha: RM 380 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Dne 14.09.2017 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Výroční zprávu
o činnosti školy za rok 2016/2017, schválila Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků na rok 2017/2018,
schválila Školní řád na rok 2017/2018. Dále ŠR projednávala přípravu voleb do školské rady na období 2018 - 2020.
Ředitelka školy seznámila ŠR s plánem a novinkami na školní rok 2017/2018, o přípravě rozpočtu na rok 2018, o
havarijním stavu teplovodu a problémech s odpady. ŠR doporučuje ředitelce školy, aby pozvala RM k návštěvě školy,
aby seznámila členy RM s technickým stavem budovy před sestavováním rozpočtu na rok 2018. V rámci diskuse byly
projednány aktuální informace o personálním zajištění školy a školní jídelny.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 8 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 14.09.2017.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 380- 16365/17
RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 14.09.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 380 - 5/8.
RM 380 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/9 - Flash Příloha: RM 380 - 5/9 - Flash

Ředitelé základních škol informují zřizovatele o vyhlášení volného dne pro žáky v pátek 29.09.2017 z organizačních
důvodů.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelů základních škol o vyhlášení volného dne pro žáky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve
škole, připojení volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné
situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 380- 16366/17
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky v pátek 29.09.2017 z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v
Základní škole a Mateřské škole Krčín.
RM 380 Bere na vědomí.
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5.10 Dětský silvestr 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/10 - Flash Příloha: RM 380 - 5/10 - Flash

OŠKS informuje RM o přípravě tradiční akce "Dětský silvestr 2017". Akce se uskuteční na Husově náměstí dne
31.12.2017 od 15:00 do 17:00 hodin. RM je předložen návrh smlouvy na zajištění dvouhodinového programu, který by
měla zajistit Umělecká agentura Gardes - návrh smlouvy s touto agenturou viz příloha č. RM 380 - 5/10. Pro děti bude
připraven čaj a párek v rohlíku zdarma. Silvestrovské odpoledne bude zakončeno ohňostrojem.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o přípravách "Dětského silvestra 2017" a schválit smlouvu na zajištění dvouhodinového
programu.
Odůvodnění:
Návrhy obou smluv byly projednány a odsouhlaseny PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 380- 16367/17,
(uložen úkol číslo 22605).
RM bere na vědomí informace o přípravě "Dětského silvestra 2017". RM schvaluje smlouvu o zprostředkování vystoupení
(kouzelník) mezi městem Nové Město nad Metují a Uměleckou agenturou Gardes, Ivana Stebilová, ul. Černobyla 2554, 438
01 Žatec a smlouvu o zprostředkování vystoupení (ozvučení, dekorace, ceny do soutěží) mezi městem Nové Město nad
Metují a Uměleckou agenturou Gardes, Ivana Stebilová, ul. Černobyla 2554, 438 01 Žatec, ve znění přílohy č. RM 380 - 5/8,
a pověřuje ST jejími podpisy. RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia a 2 stánků, vytyčení prostoru, dohled nad
připojením k elektrické energie, rozmístění odpadkových košů a následný úklid Husova náměstí. RM ukládá ST zajistit
součinnost MP a Hasičů Nové Město nad Metují.
RM 380 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Zápis č. 10 z jednání KSPORT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 5/11 - Flash Příloha: RM 380 - 5/11 - Flash

Dne 20.09.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala rezignaci dvou členů a návrh na
jmenování nových členů KSPORT - zařazeno jako samostatný bod č. RM 380 - 5/12. KSPORT projednávala žádost
TJ Spartak o pomoc s financování zimního stadionu a žádost SK Nové Město nad Metují o půjčku. K oběma žádostem
odsouhlasila doporučení ZM 121. KSPORT se seznámila se zprávou o činnosti "Pracovní skupiny pro přípravu kritérií
na rozdělení dotací sportovním organizacím", kterou přednesl předseda KSPORT. "Pracovní skupina" dospěla k
závěru, že je nutné vyřešit zásadní otázky spojené s financováním sportu - jaká sportoviště a sportovní areály chce
město podporovat a jaké druhy sportu chce město podporovat. KSPORT se vyjádřila ke sdělení zástupců KSPORT
zastupitelům. Členové KSPORT že se ztotožňují se "Sdělením zástupců KSPORT zastupitelům", že případný
protinávrh k usnesení ZM, který není v souladu s výstupem z KSPORT, by v budoucnu měl předkládat jiný zastupitel
než ten, který je zároveň členem KSPORT. KSPORT doporučuje RM jmenovat "Pracovní skupinu pro přípravu
pravidel pro rozdělování dotací sportovním klubům" - zařazeno jako samostatný bod č. RM 380 - 5/13.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 10 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 380- 16368/17
RM se seznámila se zápisem č. 10 z jednání Sportovní komise ze dne 20.09.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 380 - 5/11.
RM 380 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

5.12 Rezignace dvou členů a návrh na jmenování nových členů KSPORT - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 20.09.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala rezignaci dvou členů KSPORT a návrh
na jmenování nových členů KSPORT.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí rezignaci dvou členů KSPORT a jmenovat nové členy KSPORT.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní po diskusi odsouhlasili upravené znění usnesení. O rezignaci zástupce TJ Spartak a jmenování nového člena
bude RM jednat a rozhodovat až po ustavení nového vedení TJ Spartak.
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 380- 16369/17,
(uložen úkol číslo 22606).
RM bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Škody na členství v Komisi sportovní. RM děkuje p. Jiřímu Škodovi za jeho dosavadní
práci v Komisi sportovní. RM jmenuje p. Pavla Krošláka novým členem Komise sportovní ode dne 01.10.2017. RM ukládá
OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacích dekretů podepsaných ST.
RM 380 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Pracovní skupina pro přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 20.09.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT doporučuje RM jmenovat "Pracovní skupinu pro
přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním klubům", ve které budou zastoupeni zastupitelé, členové RM,
členové KSPORT a zástupci odborných útvarů města.
K rozhodnutí:
Projednat podnět KSPORT na jmenování "Pracovní skupiny pro přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním
klubům".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

O zařazení do Pracovní skupiny pro přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním klubům projevila zájem radní
paní M. Petruželková. Kompletní obsazení pracovní skupiny bude RM definitivně řešeno až po předložení návrhu z
KSPORT.
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 380- 16370/17,
(uložen úkol číslo 22607).
RM projednala podnět KSPORT na jmenování "Pracovní skupiny pro přípravu pravidel pro rozdělování dotací sportovním
klubům". RM ukládá OŠKS připravit ve spolupráci se ST a KSPORT ustavení této pracovní skupiny.
RM 380 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Poděkování za organizaci Branného závodu
Identifikace:
V pátek 22.09.2017 se uskutečnil 3. ročník branného závodu "O pohár starosty města a starosty SDH" pro žáky 2.
stupně novoměstských základních škol. Akci zorganizovali novoměstští hasiči, start a cíl byl v "ZŠ Krčín", která
připravila velmi dobré zázemí. S organizací pomáhalo OŠKS, OSÚ a MP, která rovněž zajišťovala bezpečnost při
přebíhání hlavní silnice.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 380- 16371/17
RM děkuje organizátorům 3. ročníku branného závodu "O pohár starosty města a starosty SDH", zvláště SDH Nové Město
nad Metují, vedení Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracovníkům OŠKS, OSÚ a MP.
RM 380 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 380 - 25.9.2017

Finance

15:30

OF

6.1 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 6/1 - Flash Příloha: RM 380 - 6/1 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve 3. čtvrtletí 2017 ve znění přílohy č. RM 380 6/1.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16372/17,
(uložen úkol číslo 22608).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za III. čtvrtletí 2017 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 380 - 6/1.
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 16.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost Psího domova Lukavice o sponzorský dar
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 6/2 - Flash Příloha: RM 380 - 6/2 - Flash

Paní R. P. žádá jménem Psího domova Lukavice, 516 03 Lukavice 222, okr. Rychnov nad Kněžnou, RM o poskytnutí
sponzorského daru na opravu kotců (podlahy a stěny). Podrobnosti viz příloha č. RM č. 380 - 6/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit sponzorský dar.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Město Nové Město nad Metují využívá služeb Psího domova Lukavice již řadu let na základě běžné
komerční smlouvy. Částka na dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána. Nedoporučujeme rozšiřovat okruh
příjemců dotací a darů.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - poslali jsme tam někdy nějakého psa? ST - ano, mezi městem a Útulkem Lukavice je smluvní vztah.
Žádost o finanční / materiální příspěvek nebyl odsouhlasen.
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16373/17
RM neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Psímu domovu Lukavice, 516 03 Lukavice 222, okr. Rychnov nad Kněžnou.
RM 380 Neschvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Kupní smlouva (10/2017/MC) na nákup sekacího zařízení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 380 - 6/3 - Flash Příloha: RM 380 - 6/3 - Flash

TS předkládají ke schválení kupní smlouvu (10/2017/MC) na nákup sekacího zařízení k malotraktoru Antonio Carraro
RONDO - viz příloha č. RM 380 - 6/3.
K rozhodnutí:
Schválit kupní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 379-16324/17 byl schválen nákup sekacího zařízení k malotraktoru Antonio Carraro RONDO za
cenu 145.200 Kč vč. DPH od firmy PEKASS a.s. Pohoří 18, 518 01 Dobruška. TS předkládají RM smlouvu ke
schválení. Kupní smlouva byla konzultována PRAV - viz "Předkládací návrh" v příloze č. RM 380 - 6/3.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16374/17,
(uložen úkol číslo 22609).
RM schvaluje Kupní smlouvu (10/2017/MC) na nákup sekacího zařízení k malotraktoru Antonio Carraro RONDO mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou PEKASS a.s. Pohoří 18, 518 01 Dobruška, za cenu 145.200 Kč vč. DPH ve znění
přílohy č. RM 380 - 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 380 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 9.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 380 - 25.9.2017

Různé

15:40

7.1 Žádost o souhlas RM s využitím znaku obce v publikaci Cesta legionáře kolem světa…
Zdroj. dokum.: RM 380 - 7/1 - Flash Příloha: RM 380 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Paní PhDr. Z. K., ml., žádá RM o souhlas s využitím znaku města Nové Město nad Metují ve věci publikace Cesta
legionáře kolem světa... Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 380 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat + souhlasit s využitím znaku města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 380- 16375/17,
(uložen úkol číslo 22610).
RM souhlasí s využitím znaku města Nové Město nad Metují v publikaci Cesta legionáře kolem světa. RM ukládá OSÚ (OI)
zajistit zaslání elektronického podoby loga města Nové Město nad Metují žadateli paní PhDr. Z. K., ml. Tento souhlas RM
platí pouze pro tuto konkrétní akci a nikoliv pro jakékoliv další využití znaku města Nové Město nad Metují.
RM 380 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.10.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis ze 7. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 20.09.2017
Zdroj. dokum.: RM 380 - 7/2 - Flash Příloha: RM 380 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Zápis ze 7. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 20.09.2017 - viz příloha č. RM 380 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč vedoucí odboru Odbor správy úřadu
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 380- 16376/17
RM bere na vědomí Zápis ze 7. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 20.09.2017, ve znění přílohy č. RM 380 7/2, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
RM 380 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.09.2017
Zdroj. dokum.: RM 380 - 7/3 - Flash Příloha: RM 380 - 7/3 - Flash

Identifikace:

Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.09.2017 - viz příloha č. RM 380 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 380- 16377/17
RM bere na vědomí Zápis z 3. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 12.09.2017, ve znění přílohy č. RM 380 - 7/3, a
ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 380 Ukládá.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 2.10.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 380 - 25.9.2017

7.4 Poděkování radní M. Petruželkové za organizaci výstavy "RETRO 50. - 80. léta" v objektu "Staré školy"
v Krčíně
Identifikace:
Poděkování pí Marie Petruželkové všem, kteří se podíleli na organizaci výstavy "RETRO 50. - 80. léta", která se
uskutečnila ve dnech 23. - 24.09.2017 v objektu "Staré školy" v Krčíně.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Marie Petruželková radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - výstava byla velmi pěkná a navštívilo ji cca 550 návštěvníků.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 380:

15:44

Příští porada bude: RM 381, 9.10.2017, 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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