Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 394
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 394 (ve volebním období 88. zasedání) ze dne: 23.4.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 394 :
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. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13

Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
15:00
16:55
místostarosta (Město)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:40 16:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:05 14:40 16:55
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:40
14:55
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:40
16:23
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:00
16:04
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:05
16:22
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 16:23
16:35
sportu)

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

PRAV

Částečná

15:12

15:27

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 394 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 394
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 394 (ve volebním období 88. zasedání) ze dne: 23.4.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 394 :
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. Libor Pozděna
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
15:00
16:55
místostarosta (Město)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
radní (Rada města)
13:00 13:05 14:40 16:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:05 14:40 16:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 13:05 14:40 16:55
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:40
14:55
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:40
16:23
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:00
16:04
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:05
16:22
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 16:23
16:35
sportu)
PRAV

15:12

15:27

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

Částečná

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 394 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 393) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 393 ze dne 9.4.2018 :

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

STIS
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Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 394
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 310- 13122/14

Věc : Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

19 283 Vznik úkolu: 22.12.2014

Termín :

OMM Odbor majetku města,
20.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
20.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu
bývalých kasáren, konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
Dne 29.03.2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvy k předkládání žádostí o dotaci do
podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou a dále do
podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.
Podat žádost mohou obce s počtem obyvatel do 40 tis. a ležící v oblasti se strategickou
průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny. Dotační možnost a půjčka byla projednána na semináři se
zastupiteli, dále v RM a zároveň je doporučeno ZM 125 (19.04.2018) schválit novou investiční
položku PD na viladomy v areálu bývalých kasáren a nad autoparkem.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16341/17

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

22 589 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MatS
4.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

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.
Žadatel si o projednání povolení sjezdu přes pozemek města p. p. č. 441/12 v k. ú. Nové Město
nad Metují nezažádal, nebyla ani zahájena realizace stavby - zpevněná plocha na p. p. č.
441/12 a 439/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: Žádost o posun termínu - pro připomenutí, pokud
by žadatel uvedenou záležitost začal řešit.

STIS

Stránka 3 z 52

Tisk: 27.4.2018

RM 381- 16388/17

Věc : Oprava označení provozoven u BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka

22 621 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.4.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh řešení označení obchodů v BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka ve variantě
A ve znění přílohy č. RM 381 - 3/8 a ukládá OMM projednat tento návrh s vlastníky jednotlivých
obchodů - provozoven a získat jejich souhlasy a poté zařadit do rozpočtu na rok 2018 potřebnou
finanční částku na realizaci, která je odhadována na výši cca 100 tis. Kč.
Žádáme o prodloužení termínu. Proběhla jednání se všemi provozovateli (nebo vlastníky)
prodejních jednotek v objektu čp. 44-47. Se změnou souhlasí za předpokladu, že finanční náklad
půjde za městem Nové Město nad Metují. Po dohodě s ARCH byla poptána firma, která realizuje
reklamní označení pro Dr. Max, která připravila předběžnou cenovou nabídku na realizaci, dle
návrhu ARCH. Předběžné náklady na realizaci 275. Tis Kč vč. DPH. Po dohodě s vedením
města, byla vzhledem k výši odhadovaných nákladů poptána další firma (KARE s.r.o.). Proběhla
schůzka na místě stavby, kde byly ujasněny požadavky ze strany města na provedení označení
provozoven. Cenová nabídka bude dodána přibližně 20.04.2018.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: Více viz. hlášení.
RM 384- 16496/17

Věc : Obnova sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně

22 695 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
9.4.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje provedení obnovy poškozené sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně. RM
schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky rozpočtu města § 3326 org. 1742 Místní
památky přesunem částky 28 tis. Kč z položky § 3322 org. 1662 Program regenerace - městské
opevnění JV - 3. část.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 384- 16498/17

Věc : Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky

22 697 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, OMM Odbor majetku města - Nositel: Tyc
18.12.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.4.2018 Plnění:

RM ukládá TS připravit ve spolupráci s OMM (ARCH) návrh úprav zeleně kolem pomníku na
náměstí Republiky tak, aby po schválení v RM mohly být realizovány nejdéle na jaře 2018.
Splněno - realizace návrhu úpravy zeleně na náměstí Republiky probíhá a bude dokončena v 17.
kalendářním týdnu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 385- 16551/17

Věc : Žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se stavbou telekomunikačního vedení na
pozemcích města

22 735 Vznik úkolu: 4.12.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM souhlasí se stavbou telekomunikačního vedení v pozemcích města p. p. č. 2034/24, 2034/6
a 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují. Město Nové Město nad Metují požaduje, aby před
podáním žádosti o stavební povolení byla s městem Nové Město nad Metují uzavřena Smlouva o
právu provést stavbu, ve které si město podrobně specifikuje technické podmínky.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 386- 16616/17

Věc : Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - názvy odboček ul. Na Kopci
a problematika názvu ul. V Písníku

22 780 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kroupová
26.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM ukládá tajemnici Komise názvoslovné (pí Bc. Ditě Kroupové z OMP) předložit OV Krčín k
projednání a stanovisku zpracovaný návrh názvů odboček ulic v lokalitě Na Kopci, jejichž návrh
vychází z historických názvů okolních míst. RM dále ukládá tajemnici Komise názvoslovné
předložit OV Krčín podklady ke změně názvu ul. V Písníku s tím, že RM žádá OV Krčín o
stanovisko, zda tento historický název zachovat a legitimizovat.
Splněno, zápis OV Krčín projednán v RM 393.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16642/18

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a o právu provést stavbu el. přípojky v ul. Ve
Vilách

22 796 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016887 Nové Město nad Metují knn p. č. 1221/1 RD Navrátil se spol.
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění
přílohy č. RM 387 - 2/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16656/18

Věc : Popis stavu sklepů po provedených opatření na Husově náměstí 12/2017, jižní strana

22 809 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí souhrnnou zprávu o provedených opatření na Husově náměstí, jižní strana,
ve znění přílohy č. RM 387 - 3/13, a pověřuje ST jednat na ŘSD ČR o rekonstrukci silnice I/14 v
úseku Husova náměstí.
Rekonstrukce silnice I/14 v úseku Husova náměstí je nejdříve možná po provedených
rekonstrukcích silnic v NMnM, které obnáší objízdnou trasu přes Husovo náměstí.

Závěr: schválen nový termín: 11.3.2019 z důvodu: Průběžně plněno a sledováno
RM 388- 16711/18

Věc : Žádost MK o zapůjčení krytého pódia - Brány města dokořán

22 846 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce a 5 kusů stánků v majetku města
Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tradiční akci Brány města dokořán, která se
bude konat v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami". RM ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a následný
odvoz stánků.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 389- 16725/18

Věc : Geodetické zaměření cesty v ul. Ve Vilách pro majetkoprávní vypořádání

22 852 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit geometrický plán na oddělení části pozemků p. p. č.1197/1, 1200/13,
1201, 1202, 1203/1, 1203/3, 1204/1, 1204/2, 1204/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, zabraných
veřejně přístupnou komunikací v ul. Ve Vilách dle zákresu v příloze č. RM 389 - 2/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16734/18

Věc : Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les

22 861 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice černé a 2 ks smrků na pozemku p. č. 236/1 v k. ú.
Krčín. RM nesouhlasí s pokácením 1 ks smrku pichlavého (v žádosti označen jako stříbrný), RM
ukládá TS provést odstranění větví spodního patra z důvodu zajištění bezproblémového
průchodu po chodníku. RM dále souhlasí s návrhem TS a OŽP pokácet 1 ks smrku ztepilého na
témže pozemku. RM ukládá TS pokácet 4 ks výše uvedené stromy na pozemku p. č. 236/1 v k.
ú. Krčín.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16765/18

Věc : Podnět radního - hlučnost průjezdů vozidel na Sepském mostě

22 892 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Tyc
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM (ORM) zpracovat informaci o tom, jak byl tento problém s ŘSD již jednou řešen
a dále prověřit na ŘSD problematiku hluku a otřesů způsobených přejížděním vozidel přes
kovový odtokový "u-profil" na Sepském mostě. Dle vyjádření vlastníků sousedních RD je
odtokový profil trvale ucpaný, neplní svou funkci a při jeho přejíždění pak spočívá problém nejen
ve velkém hluku, ale především zde dochází k otřesům přenášeným i na jejich nemovitosti
sousedící s mostem. O výsledku informovat radní mailem.
RM 392 vzala na vědomí vyjádření správce komunikace I/14, ŘSD ČR správa Hradec Králové,
ohledně zahájení reklamačního řízení v rámci opravy Sepského mostu vůči zhotovitelské firmě.
RM ukládá OMM následně prověřit výsledek reklamačního řízení a podat informace na jednání
RM. Na základě tohoto usnesení navrhuji považovat tento úkol za splněný, nový úkol v této
záležitosti je uložen uvedeným usnesením z RM 392: "RM bere na vědomí vyjádření správce
komunikace I/14, ŘSD ČR správa Hradec Králové, ohledně zahájení reklamačního řízení v rámci
opravy Sepského mostu vůči zhotovitelské firmě. RM ukládá OMM následně prověřit výsledek
reklamačního řízení a podat informace na jednání RM."

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 389- 16783/18

Věc : Vysazení stromů republiky - podnět KKULT

22 907 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KupV
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2018 Plnění:

RM projednala podnět KKULT na výsadbu 4 stromů republiky u příležitosti 100. výročí vzniku
československého státu. RM ukládá předsedům jednotlivých osadních výborů projednat možnost
výsadby stromu republiky v jejich městské části a navrhnout konkrétní místo pro výsadbu stromu.
RM ukládá TS ve spolupráci s OMM (ARCH) zpracovat návrh na umístění výsadby stromu
republiky v lokalitě náměstí Republiky.
OMM spolu s ARCH navrhuje výsadbu lípy v Jiráskově parku u sokolovny. Tímto se návrh na
umístění stromu v lokalitě náměstí Republiky ruší.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 390- 16799/18

Věc : Cyklodoprava - aktualizace Plánu rozvoje sítě cyklotras (přesun z RM 386 - 3/8)

22 918 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

Garant :

19.4.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM se seznámila ve znění přílohy č. RM 390 - 4/1 s aktualizací Plánu rozvoje sítě cyklotras v
Novém Městě nad Metují a jeho okolí s výhledem do roku 2030. RM doporučuje ZM schválit Plán
rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad Metují a jeho okolí s výhledem do roku
2030.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16800/18

Věc : Měření rychlosti v rámci Nového Města nad Metují a v okolních obcích

22 919 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

MP Městská policie,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

19.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM projednala ve znění přílohy č. RM 390 - 5/1 předloženou strategii přístupu k možnostem
měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v Novém Městě nad Metují a okolních obcích. RM
ukládá MP podat žádost na DI PČR o vyjádření k navrhovaným místům na umístění radarových
měřičů rychlosti dle varianty č. 2, uvedené a popsané v příloze č. RM 390 - 5/1 a doplněné o
další dvě možná místa měření, a to na úseku ulice T. G. Masaryka od Vrchovin a v ul.
Nahořanská.
V současné době má MP zmapována všechna místa, včetně míst v obcích v rámci ORP Nové
Město nad Metují pro umístění radaru. 12.03.2018 byla odeslána žádost na Dopravní inspektorát
o schůzku, která se pro vytížení odpovědného pracovník PČR DI Náchod bude konat, až
03.05.2018.

Závěr: schválen nový termín: 9.5.2018 z důvodu: Vytížení odpovědného pracovník PČR DI Náchod.
RM 390- 16819/18

Věc : Ing. V. Maur, MBA - hřbitov u sokolovny

22 935 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
9.4.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
19.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS iniciovat schůzku s radním Ing. Maurem, MBA, ve věci možných úprav cestiček
mezi hroby na hřbitově u sokolovny.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16821/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Rybníku

22 936 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014938/VB2, N.
Město n/M. kNN pro RD pč.642/17 K., k pozemku města p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín, ulice Na
Rybníku, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 1,1 m dle GP č. 864 - 4/2018, za celkovou
úhradu ve výši 140 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 391- 16822/18

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
el. vedení v ul. Gen. Klapálka

22 937 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2006489/VB/2, název stavby: Nové Město n. M., ul. Gen. Klapálka - rekon. Nn se
spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ve znění přílohy
č. RM 391 - 2/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16824/18

Věc : Pacht pozemku k zemědělským účelům v k. ú. Spy

22 939 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s ukončením smlouvy o pachtu části pozemku p. p. č. 633 v k. ú Spy o výměře 280
m2 dle požadavku pachtýře dohodou ke dni 30.04.2018. RM pověřuje ST podpisem dohody ve
znění přílohy č. RM 391 - 2/4. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat ode dne
01.05.2018 k zemědělskému užívání část pozemku p. p. č. 633 v k. ú. Spy o výměře 280 m2,
druh pozemku orná půda, v majetku města, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod,
ve znění přílohy č. RM 391 - 2/4.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16875/18

Věc : Žádost MK o zábor veřejného prostranství - Brány města dokořán

22 965 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční, kulturní akce
pod názvem "Brány města dokořán" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ vč.
plochy kolem Mariánského sloupu, a to ode dne 17.04.2018 do dne 22.04.2018 v obvyklém
rozsahu (samotná akce se uskuteční dne 21.04.2018). 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. RM ukládá MP zajistit
dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá
hlavní pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16883/18

Věc : Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

22 968 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Státním
fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, ve znění přílohy
č. RM 391 - 6/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Bylo projednán v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 391- 16884/18

Věc : Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí půjčky

22 969 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM neschválit v souladu s usnesením č. ZM 56-6286/09 poskytnutí zápůjčky
Lyžařskému klubu Nové Město nad Metují, z.s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují ve
výši 400 tis. Kč. RM ukládá ST jednat se zástupci Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s.
ještě před zasedáním dubnového ZM.
Na základě jednání byla předložena nová žádost. Žádost byla projednána v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16895/18

Věc : Prodej zaploceného pozemku v ul. Nábřežní

22 973 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře max. 20 m², druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín
a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. M.
R., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16899/18

Věc : Bezúplatný převod pozemku z majetku KHK

22 977 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 469/2 o výměře 26 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují,
z majetku KHK, zapsaném na LV č. 3070, vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, který je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská, do majetku města Nové
Město nad Metují, IČO: 2272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a s
omezujícím ustanovením v darovací smlouvě: Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz
zcizení převáděné nemovitosti, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do KN. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k
daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod
cyklostezkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět
daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce. Správní poplatek za návrh na vklad
do KN uhradí město.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16900/18

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti IS - VO, MR
most Havlíčkova ul.

22 978 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují “Silnice II/285
Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, Údržbou silnic
Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové a s budoucím
povinným ze služebnosti inženýrské sítě, Správou železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná
1003/7, Praha 1 - Nové Město, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě spočívající v přeložení vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s.
o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č. 1216, vedený u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem smlouvy, ve znění přílohy č. RM 392 2/7.
Do RM 394 navrhujeme revokaci. Smlouvu bude uzavírat investor KHK a nikoli žadatel ÚS KHK.
Navrhujeme vyřadit, bude založen nový bod.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 392- 16904/18

Věc : Prodloužení lhůty pro výstavbu bytových domů v Březinkách

22 982 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dodatku č. 3 o prodloužení lhůty k dokončení výstavby
v Březinkách a se zahájením výstavby bytových domů C1 a C2 ještě před dokončením a
zkolaudováním bytových domů D2 a D3 se společností FATO a.s., člen holdingu FATO,
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : VŘ - Zpracování PD pro akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“
Termín : 23.4.2018
Garant :
22 985 Vznik úkolu: 26.3.2018
ST

RM 392- 16907/18

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování PD pro
akci: „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“
firmě HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, za
nabídkovou cenu 423.500 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 27513351, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16908/18

Věc : VŘ - Stavební úpravy WC v 1. NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě nad
Metují

22 986 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy WC
v 1.NP ZŠ Malecí, ul. Školní č. p. 1000 v Novém Městě nad Metují" firmě BROUMSTAV,
společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01 Broumov, IČO: 42228433, za nabídkovou
cenu 1.087.804,61 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou BROUMSTAV, společnost s ručením omezeným, Žižkova 53, 550 01
Broumov, IČO: 42228433, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16909/18

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují

22 987 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení,
městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují" firmě ERMO spol. s
r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, za nabídkovou cenu 1.905.844
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201, ve znění
přílohy č. RM 392 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16910/18

Věc : Oprava komunikace v ul. Johnova - vícepráce

22 988 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

20.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s realizací opravy komunikace v ul. Johnova s předpokladem víceprací - chemické
zlepšení podloži, s odhadem nákladů těchto víceprací ve výši 847.776 Kč vč. DPH. RM ukládá
OMM následně předložit RM ke schválení dodatek na vzniklé vícepráce na akci "Stavební oprava
části komunikace v ul. Johnova, Nové Město nad Metují" dle skutečnosti, která bude známa po
odfrézování vrchní vrstvy komunikace a po realizaci akce. RM schvaluje RO - navýšení položky
„Johnova ul. - oprava“ (§ 2212, org. 1754) o 850 tis. Kč přesunem z akce "Zateplení BD čp. 44 47" (§ 3612, org. 1651).
Stavba bude zahájena dne 18.04.2018. Prozatím není znám konečný rozsah víceprací, proto
ještě nebyl zpracován dodatek na tyto vícepráce.

Závěr: schválen nový termín: 9.5.2018 z důvodu: Doposud není znám konečný rozsah víceprací.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16913/18

Věc : Příkazní smlouva zpracování žádosti o dotaci Rekonstrukce odborných učeben "ZŠ
Malecí"

22 991 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM na základě provedeného poptávkového řízení souhlasí se zadáním zakázky na zpracování
žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě GRANTIS
Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 47.000 Kč
(dodavatel není plátcem DPH). RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., sídlem Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, ve
znění přílohy č. RM 392 - 3/8, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16914/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Na Výsluní, Nové Město nad Metují

22 992 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují. RM
schvaluje Smlouvu č. 057/2018 o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti
mezi paní Mgr. B. M. a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9, a pověřuje ST jejím podpisem smlouvy. RM
souhlasí s instalací dopravního zrcadla na protější straně ul. Na Výsluní, na pozemku města p. p.
č. 709/1, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/9 (vyjádření PČR DI
Náchod), s tím, že náklady na toto zrcadlo a jeho umístění ponese žadatelka.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 392- 16915/18

Věc : Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"

22 993 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

20.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu
finančních nákladů na jednotlivé etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5 dle uvedené přílohy. RM
ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje
odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z
důvodu porušení lhůt vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a
zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí vydaní rozhodnutí v rámci odvolacího řízení,
které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké odezvy, což ve
svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.
KÚ KHK byla odeslána na MZ druhá urgentní žádost KÚ KHK o jejich vyjádření, o které byly
požádáni, k akci Terminálu Rychta. Z KÚ KHK byla na Ministerstvo zdravotnictví odeslána žádost
o vyjádření z důvodu přezkumu stanoviska Krajské hygienické stanice KHK. Podle správního
řádu KÚ KHK v současné době neběží žádné lhůty, protože je závislý na stanovisku Ministerstva
zdravotnictví. Proto bylo s TAJ, PRAV a vedením města dohodnuto, že bude urgence města
poslána taktéž na Ministerstvo zdravotnictví. Tímto považujeme tento úkol za splněný.

Závěr: schválen nový termín: 27.8.2018 z důvodu: První část usnesení bude připomenuta v době
sestavování rozpočtu na rok 2019. Druhá část usnesení je splněna.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16916/18

Věc : Administrace projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského

22 994 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM, na základě provedeného poptávkového řízení, souhlasí se zadáním zakázky na administraci
projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují společnosti Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem
Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 114.950 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Východočeská
rozvojová s.r.o., ve znění přílohy č. RM 392 - 3/11, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno. Smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16918/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojky vodovodu k novostavbě RD ve
Spech v ul. Husí Krk

22 996 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 555/9 v k. ú. Spy a připojení na účelovou
komunikaci na p. p. č. 564/2 v k. ú. Spy k budoucí novostavbě rodinného domu Ing. P. Z. a Ing.
T. Z. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti
uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a investory Ing. P. Z. a Ing. T. Z., ve znění
přílohy č. RM 392 - 3/12. RM pověřuje ST podpisem smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky
vodovodu v délce cca 16,2 m do p. p. č. 555/9 a 564/4 v k. ú. Spy. RM souhlasí s odesláním
vyjádření města pro vydání příslušného stavebního povolení ve znění přílohy č. RM 392 - 3/13.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16919/18

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě

22 997 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ul. Boženy
Němcové a schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulici 28.
října uzavírané mezi firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405 a městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, ve
znění přílohy č. RM 392 - 3/14, a pověřuje ST jejich podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 392- 16920/18

Věc : Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy
Němcové“

22 998 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Stavební úpravy chodníku v ulici Boženy
Němcové“ uzavíraný mezi firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO:
27472922 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/15, který prodlužuje termín ukončení
stavebních prací do dne 30.04.2018, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16935/18

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

23 008 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

15.4.2018

Garant :

TAJ

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I.
čtvrtletí 2018 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/4.
Bylo proplaceno v řádném výplatním termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16937/18

Věc : Smlouva o podmínkách odběru PHM

23 010 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

15.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o podmínkách odběru pohonných hmot mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Arriva Services a.s., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, ve znění přílohy č. RM
392 - 6/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva byla podepsána a zaslána k podpisu druhé smluvní straně.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16941/18

Věc : Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.
s., zmocnění ST ke hlasování na VH VaK N

23 012 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění
přílohy č. RM 392 - 7/4. RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra
Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují.
Viz ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16942/18

Věc : Veřejná zakázka na rámcovou smlouvu na dodávku kancelářských, čistících a
hygienických potřeb

23 013 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

23.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti Interpap office s.r.o., se sídlem Na Hrázi 110/15, 405 02 Děčín, IČO: 27263517 a
pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 392 - 7/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16943/18

Věc : ZM 125 (23) - program

23 014 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 125 (23): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Viz ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 392- 16947/18

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí
v Krčíně“

23 017 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí
v Krčíně“ do výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pro rok
2018, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16950/18

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci

23 020 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m², druh pozemku
ovocný sad v k. ú. Krčín, ul. na Kopci, za nejvyšší nabídku jako prvnímu v pořadí, p. P. K., jako
druhé v pořadí, pí D. D., a to v obou případech za sjednanou kupní cenu ve výši 510 Kč/m²
pozemku a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 393- 16951/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - I. část

23 021 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a
námitky, schválit směnu části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m2, druh pozemku
orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 214521/2018, z majetku společnosti Slavonia, a. s., označené v GP p. p. č. 1197/2 o výměře 304 m2,
p. p. č. 1200/16 o výměře 95 m2 a p. p. č. 1201/2 o výměře 254 m2, vše druh pozemku orná
půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města, bez doplatku
za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně
přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto
směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení
části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16952/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - II. část

23 022 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a
námitky, schválit směnu části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, a p. p. č. 2121/2 o
výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, p. p. č. 1202/2 o výměře 222 m2 a p. p. č.
1205/2 o výměře 7 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z
majetku pí I. V., dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové
komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP,
náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č.
2122/2 o výměře cca 200 m2 a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná
půda, v k. ú. Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16953/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - III. část

23 023 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a
námitky, schválit směnu části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku
orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 214521/2018, z majetku spoluvlastníků pí J. D., podíl o velikosti ½, paní A. U., podíl o velikosti ¼, a p.
Mgr. A. Ž., podíl o velikosti ¼, označené v GP p. p. č. 1204/4 o výměře 52 m2, p. p. č.1204/5 o
výměře 19 m2 a p. p. č. 1204/6 o výměře 9 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města bez doplatku za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové
komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP,
náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č.
2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16954/18

Věc : Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - IV. část

23 024 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a
námitky, schválit směnu části pozemků p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, druh pozemku
orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 214521/2018, z majetku p. Ing. D. R., označené v GP p. p. č. 1203/4 o výměře 84 m2 a p. p. č. 1203/5
o výměře 74 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle
zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu
veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že
město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá
OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, v k. ú. Nové
Město nad Metují.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16963/18

Věc : Vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují

23 033 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
- Nositel: Balcar
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16964/18

Věc : Aktuální stav projektů

23 034 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 04.04.2018 ve znění
přílohy č. RM 393 - 3/5.
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 393- 16966/18

Věc : Podání žádostí o dotaci do programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras

23 036 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádostí do dotačního programu č. 18RRDU2 Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji na projekty
spadající do cykloregionu Vlastimila Moravce, a to konkrétně: 1) ul. Železova louka - realizace
cyklotrasy, 2) ul. Chlístovská - realizace cyklotrasy, I. etapa, 3) les Obora - projektová příprava,
zpracování DSP/DPS.
Předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16967/18

Věc : Nová investiční položka - stavební úpravy parkovací plochy a garáží v ul. Nerudova

23 037 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy parkovací plochy v ul.
Nerudova". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy
parkovací plochy a v ul. Nerudova (§ 2219) ve výši 140 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16968/18

Věc : Nová investiční položka - Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD

23 038 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská PD". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy chodníku
v ul. Sokolská - PD (§ 2219) ve výši 120 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce
Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16969/18

Věc : Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace - realizace akce z vlastních financí
města (Viz RM 389 - čl.3/14)

23 039 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit realizaci akce schválené v rozpočtu 2018 "Stavební úpravy ul. Na
Zadomí - jižní a západní, PD + realizace" pouze z vlastních finančních zdrojů.
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16970/18

Věc : Nová investiční položka - "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM)"

23 040 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM
(podél DDM)". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Oprava chodníku
mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) (§ 2219) ve výši 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16971/18

Věc : Nová investiční položka - Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD +
realizace

23 041 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy části chodníku na Žižkově
náměstí - PD + realizace". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce
Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace (§ 2219) ve výši 260 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky Financování § 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16972/18

Věc : Nová investiční položka - "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a
parkem Březinky"

23 042 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul.
Kasárenská a parkem Březinky". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce
PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky (§ 2212) ve výši 350 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16973/18

Věc : Nová investiční položka - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR,
DSP/DPS

23 043 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

Garant :

19.4.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Typizovaný viladům, vč. umístění 6
viladomů - DUR, DSP/DPS". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce
Typizovaný viladům, včetně umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky Financování § 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Splněno, předloženo do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16975/18

Věc : Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci OPŽP

23 045 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

Garant :

19.4.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně
Změny podmínek poskytnutí dotace a pověřit ST podpisem Dodatku č. 3 ve znění přílohy č. RM
393 - 3.16.
Postoupeno do ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16977/18

Věc : Pronájem prostor pro podnikání - č. p. 14, ul. Komenského

23 047 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

23.4.2018

Int: OSN/684

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém
rozsahu 29,5 m2 uchazeči p. Vlastimilu Bílkovi, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO:
66939321, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275 Kč/rok). Uchazeč bude výše uvedené
prostory využívat jako provozovnu pro výrobu svíček. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV
připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání.
Splněno. Předloženo do RM 394.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16978/18

Věc : VŘ - "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují"

23 048 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

23.4.2018

Int: OSN/685

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken BD č.
p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují", uchazeči AA OKNA DVEŘE s.r.o.,
Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, a to v rozsahu omezeném pouze
na bytový dům č. p. 475-6, za nabídkovou cenu 629.094 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o
dílo č. 72/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AA OKNA DVEŘE
s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, ve znění přílohy č. RM
393 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Dodavatel byl požádán o dodání originálních dokladů o kvalifikaci. Po dodání bude SOD
podepsána. Žádáme o prodloužení termínu, 7.5.2018.

Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Dodání originálních dokladů o kvalifikaci od
dodavatele.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16980/18

Věc : Výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka"

23 050 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

23.4.2018

Int: OSN/688

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OS Odbor správní - Nositel: Horvat
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka", uzavřené dne
12.03.2004 podanou p. Bohuslavem Vackem, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO:
15623807, ve znění přílohy č. RM 393 - 4/4. RM ukládá OSN předložit na zasedání RM 394
návrh záměru zveřejnění pronájmu areálu Pavlátova louka.
Splněno. Předloženo do RM 394.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16983/18

Věc : Zápis č. 13 z jednání KKULT

23 053 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM se seznámila se zápisem č. 13 z jednání Komise kulturní ze dne 27.03.2018 ve znění přílohy
č. RM 393 - 5/3 a bere tento zápis na vědomí. RM ukládá ST zaslat hejtmanovi KHK návrh na
udělení pamětní medaile hejtmana p. P. V. RM ukládá OŠKS doplnit krátké zdůvodnění u
navrženého občana.
Splněno, dopis i se zdůvodněním byl odeslán hejtmanovi KHK.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 393- 16985/18

Věc : Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

23 054 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

19.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

17.4.2018 Plnění:

RM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: Šachový
klub Nové Město nad Metují, z.s. 15 tis Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle
přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: TC Nové Město nad Metují, z.s. 28 tis. Kč, LK Nové Město nad
Metují z.s. 28 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s žadateli zpracované dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7668/18 ze dne 22.02.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost dle
přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 915 tis. Kč (poskytnuta záloha 500
tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7669/18 dne 22.12.2018), TJ Sport pro všechny Nové
Město nad Metují, z.s. 189 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují, z.s. 242 tis. Kč (poskytnuta záloha
40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 123-7645/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol
Krčín 388 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 685 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 123-7646/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol Nové
Město nad Metují, z.s. 197 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s. 493 tis. Kč (poskytnuta
záloha 200 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7670/18 dne 22.02.2018), Aeroklub Nové
Město nad Metují z.s. 190 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 240 tis. Kč, TTC Nové
Město nad Metují z.s. 71 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč, KČT
Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 117 tis. Kč, Volejbalové
centrum nad Metují, z.s. 190 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 145 tis. Kč, PONMM, z.s. (Plavecký oddíl
Nové Město nad Metují) 105 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.170 tis. Kč,
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z. s. 58 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu
sportovních areálů dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 414 tis. Kč,
Tělocvičná jednota Sokol Krčín 55 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 745 tis. Kč,
Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 55 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad
Metují z.s. 55 tis. Kč.
Splněno, zařazeno na jednání ZM 125 dne 19.04.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16990/18

Věc : Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí

23 057 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

18.4.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.4.2018

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru a Smlouvu o revolvingovém úvěru
s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, IČO:
45317054, ve znění přílohy č. RM 393 - 6/2, a pověřit ST jejich podpisem.
Bylo projednáno v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16991/18

Věc : Dotace 2018 - žádosti

23 058 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3
takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český
svaz včelařů ZO NM 4 tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná
služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek
ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Konfederace
politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč,
Mateřské centrum Na zámečku o.p.s., NM 16 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM 18 tis.
Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů Spy 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 10
tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, Spolek Street Spot, NM 5 tis. Kč,
Spolek Krčín NM 15 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM (prezentace veteránů) 1 tis. Kč,
Česká křesťanská akademie, z.s., Místní skupina NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve
Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Mateřské
centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov (výstavy),
NM 3 tis. Kč, Bavíme se sportem z.s., Náchod 3 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny
(opravy a nákup vybavení) 3 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 2
tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad
Kněžnou 30 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM (projekt Legionáři) 15 tis. Kč, Polyfonní sdružení
NM (varhany) 20 tis. Kč, Římskokatolická farnost, NM (koncert Augenblick) 10 tis. Kč, Joseph
Michael Bartoň Dobenín, NM (interaktivní okruh) 8 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM
(České korunovační klenoty) 10 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 40
tis. Kč, Spolek Podskaláků, NM 20 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč, Péče o duševní
zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč, Společné cesty - z.s., Náchod 5 tis. Kč. RM pověřuje ST
podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené usnesením
č. ZM 124-7667/18.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch
občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné
verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 44 tis. Kč, Junák - český
skaut, středisko „ÚTA“ NM 50 tis. Kč, Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený
Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 45 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Hospic Anežky České Červený Kostelec 45 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Centrum
Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000 tis. Kč, Život
Hradec Králové o. p. s. 100 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675 tis. Kč.
Část darů byla již proplacena, smlouvy na dotace jsou zpracovávány . Dary a dotace v
kompetenci ZM byly projednány v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

RM 393- 16992/18

Věc : Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela

23 059 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

18.4.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.4.2018

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 150 tis. Kč na statické zajištění
krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře kostela Nejsvětější Trojice a pověřit ST podpisem
smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124 7667/18. RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky dotace na opravu střechy kostela
Nejsvětější Trojice ve výši 150 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem z položky
Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326).
Bylo projednáno v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16994/18

Věc : Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí příspěvku nebo půjčky

23 061 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

18.4.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

19.4.2018

RM projednala ve znění přílohy č. RM 393 - 6/6 novou žádost Lyžařského klubu Nové Město nad
Metují, z.s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují, o poskytnutí mimořádného příspěvku
nebo bezúročné půjčky ve výši 400 tis. Kč na výstavbu systému zasněžování v lyžařském areálu
v Deštném v Orlických horách, který Lyžařský klub provozuje. RM na základě této žádosti ruší
své předchozí usnesení č. RM 391-16884/18 k této věci. RM nedoporučuje ZM poskytnutí dotace
či zápůjčky ve výši 400 tis. Kč.
Bylo projednáno v ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16996/18

Věc : Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka

23 062 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

23.4.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Hanka
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 71/2018 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou
společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, ve znění přílohy č. RM
393 - 7/2, za cenu 45.150 Kč bez DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Podepsáno a založeno na OF.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 17001/18

Věc : Oznámení Mgr. J. Č. ze dne 09.02.2018

23 064 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

18.4.2018 Plnění:

19.4.2018

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení Mgr. J. Č., ze dne 09.02.2018, ve kterém oznamuje
nález ztracených nemovitých věcí v k. ú. Nové Město nad Metují a korespondenci, která byla ze
strany města Nové Město nad Metují s Mgr. J. Č. v této věci vyřizována, ve znění přílohy č. RM
393 - 7/7.
Viz ZM 125.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 394 - 23.4.2018

Kontrola úkolů

14:30
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ST

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 394 - 23.4.2018

Majetkoprávní úkony

14:35

OMM

2.1 Revokace usnesení a nové usnesení - přeložka VO a MR most Havlíčkova ul.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/1 - Flash Příloha: RM 394 - 2/1 - Flash

Revokace usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018, kde bylo uvedeno, že investor stavby s názvem Nové
Město nad Metují “Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, je Údržba
silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, Hradec Králové (dále jen "ÚS") a budoucí povinný,
Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město (dále jen "SŽDC") a v souvislosti s
rekonstrukcí mostu v ul. Havlíčkova, předkládají městu Novému Městu nad Metují trojstrannou smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající v přeložení vedení veřejného osvětlení a
městského rozhlasu v majetku města Nové Město nad Metují do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují. Po upozornění města byla předložena smlouva s tím, že je jako investor správně uveden KHK. Přílohy č. RM
394 - 2/1.
K rozhodnutí:
Souhlasit s revokací.
Odůvodnění:
Z důvodu rekonstrukce mostu v ul. Havlíčkova a silnice pod ním je třeba provést přeložku vedení veřejného osvětlení
a městského rozhlasu. Náklady vč. zálohy a poté případného doplatku za zřízení věcného břemene vč. stavby
přeložky hradí investor stavby, KHK.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17002/18,
(uložen úkol číslo 23065).
RM revokuje usnesení č. RM 392-16900/18 ze dne 26.03.2018 a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na přeložku zemního kabelového vedení a zemního kabelového vedení
místního rozhlasu ve vlastnictví města Nového Města nad Metují s investorem stavby s názvem Nové Město nad Metují
“Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - Úsek - podjezd pod mostem SŽDC”, a to Královéhradeckým krajem, se
sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245/2, IČO: 708 89 546, do pozemku p. p. č. 2176/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha
1 - Nové Město, a je zapsaný na LV č. 1216, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a pověřuje ST podpisem
smlouvy, ve znění přílohy č. RM 394 - 2/1.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

2.2 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Kopci - p. M.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/2 - Flash Příloha: RM 394 - 2/2 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015133/VB/1 - Nové Město nad Metují - kNN pro p. č. 635/4, p. M., k
pozemkům města p. p. č. 676/1 a č. 721/1, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k.
ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v ul. Na Kopci v celkové délce 35 m dle GP č. 863-11257/2018. Vlastní
smlouvě předcházela smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu,
která byla schválena usnesením č. RM 367-15724/17 dne 13.03.2017. Stavba byla zkolaudovaná dne 28.11.2017.
Přílohy č. RM 394 - 2/2.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Smlouva vyplývá z platného smluvního závazku. Konzultace s OF - upraveny platební podmínky v souladu se
zákonem o DPH. Cena byla stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi na 200 Kč za 1 bm + DPH v zákonné
výši pozemku zatíženého věcným břemenem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza si ujasnil, zda se jedná o nemovitost p. M., která tam ještě nestojí a bude se teprve stavět? Vedoucí OMM
potvrdil, že ano. Ing. Prouza vyslovil pochybnost, zda OVRR ví, že tam byl schválen název Rolní pro vznikající ulici,
takže je třeba, aby OVRR již vedl řízení na tuto adresu. TAJ - požádal vedoucího OMM, aby to OVRR bylo
připomenuto.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17003/18,
(uložen úkol číslo 23066).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2015133/VB/1 - Nové Město nad Metují - kNN pro p.
č. 635/4, p. M., k pozemkům města p. p. č. 676/1 a č. 721/1 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v ul. Na Kopci, v
majetku města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, v celkové délce 35 m dle GP č. 863-11257/2018 za celkovou úhradu ve výši 7.000 Kč + DPH.
RM pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy č. RM 394 - 2/2.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.3 Darování částí pozemku zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/3 - Flash Příloha: RM 394 - 2/3 - Flash

Údržba silnic Hradec Králové, Kutnohorská 59, Plačice, Hradec Králové, požádala o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě darovací č. 34160 na části pozemků v k. ú. Krčín a obci Krčín, a to p. p. č. 727/9, ostatní plocha, výměra 14
m2, p. p. č. 727/2, ostatní plocha, výměra 11 m2, p. p. č. 727/3, ostatní plocha, výměra 8 m2, p. p. č. 727/10, ostatní
plocha, výměra 8 m2, o celkové výměře cca 41 m2, v ul. Nahořanská, okolo zastávky U Luštince, za účelem
umožnění realizace stavby „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“, kterou zamýšlí investor, KHK, budoucí
obdarovaný, provést prostřednictvím ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500
04 Hradec Králové. Zaměření částí pozemků bude provedeno po dokončení stavby, resp. rekonstrukce komunikace v
ul. Nahořanská. Přílohy č. RM 394 - 2/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru darovat.
Odůvodnění:
Záměr darování nemovitostí - pozemků (i částí) z majetku města je třeba zveřejnit na úřední desce i v případě, že má
být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. V současné době jsou části pozemků již zastavěné stavbou
komunikace, což bylo zjištěno při projektování stavby investorem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17004/18,
(uložen úkol číslo 23067).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat části pozemků p. p. č. 727/9, ostatní plocha, výměra 14 m2, p. p. č. 727/2,
ostatní plocha, výměra 11 m2, p. p. č. 727/3, ostatní plocha, výměra 8 m2, p. p. č. 727/10, ostatní plocha, výměra 8 m2, vše
k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, vedené na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem umožnění realizace stavby komunikace „II/285
Jaroměř - Nové Město nad Metují“.
RM 394 Ukládá.
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2.4 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/4 - Flash Příloha: RM 394 - 2/4 - Flash

Pro realizaci cyklostezky do Vrchovin byl zpracován dle schváleného projektu na stavbu cyklostezky GP na rozdělení
pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, který
má ve spoluvlastnictví podílem o velikosti ¼, p. L. H., dále jen spoluvlastník. GP č. 571-608/2016 byl z obou pozemků
oddělen pozemek p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2, druh pozemku ovocný sad, pro stavbu cyklostezky.
Spoluvlastník navrhuje směnit spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 625,75 m2, jehož
cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 150 Kč/m2, za část o výměře 1 252 m2
z pozemku p. p. č. 292/5 o výměře 2 390 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny, jehož cena v místě
a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 300 Kč/m2. Proto spoluvlastník nabídl městu ještě
spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ z pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1 989 m2 odděleného GP č. 571-608/2016, tj.
výměru 497,25 m2 za částku 25 Kč/m2 pozemku, což je cena, která byla určena odhadem dle maximální ceny v místě
a čase obvyklé u pozemků k zemědělskému využití. Přílohy č. RM 394 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit za uvedených podmínek.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Směňované pozemky jsou pozemky zemědělské
zařazené v ZPF. Pozemek p. p. č. 292/5 ztrácí pro město na významu, pokud povede cyklostezka po opačné straně
komunikace, a proto je jeho směna v navrhované výměře pro město přijatelná. Při stanovení jeho ceny znalec musel
přihlédnout k jeho zařazení dle Územního plánu Nového Města nad Metují. Obvyklá cena pro pozemky k zastavění
cyklostezkami je dle znalce 150 Kč/m2 pozemku. Navrhovaná směna je výsledkem velmi dlouhého vyjednávání.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po vysvětlení si připomínky MST bylo odsouhlaseno.
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17005/18,
(uložen úkol číslo 23068).
RM ukládá OMM zajistit GP na oddělení výměry 1252 m2 z pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny a ukládá zveřejnit záměr
města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v
k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571-608/2016, z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6,
druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové
Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny o výměře 1252 m2, z
majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro
KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro
vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u Ammann(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z
velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z
Vrchovin do Krčína.
RM 394 Ukládá.
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2.5 Směna pozemků pro stavbu cyklostezky - II. část
Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/5 - Flash Příloha: RM 394 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Pro realizaci cyklostezky do Vrchovin byl zadán dle schváleného projektu na stavbu cyklostezky GP na rozdělení
pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny,
které má ve spoluvlastnictví podílem o velikosti 3/4, paní H. T., dále jen spoluvlastník. GP č. 571-608/2016 byl z obou
pozemků oddělen pozemek p. p. č. 301/12 a to 2 503 m2. Spoluvlastník navrhuje směnit výměru 1877,25 m2 z
pozemku p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena
na částku 150 Kč/m2, za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad
Metují, jehož cena v místě a čase obvyklá byla znaleckým posudkem stanovena na částku 600 Kč/m2, s doplatkem za
rozdíl v hodnotě směňovaných nemovitostí ve výši 10.387,50 Kč. Přílohy č. RM 394 -2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města směnit.
Odůvodnění:
Město chce požádat o dotaci ze SFDI na cyklostezku do Vrchovin. Pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují sousedí s pozemkem paní Tylšové, a protože v současné době z něho není hrazen ani nájem, je nejvhodnější
využít ho ke směně ve veřejném zájmu, kterým cyklostezka nepochybně je.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po vysvětlení si připomínky MST bylo odsouhlaseno.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 394- 17006/18,
(uložen úkol číslo 23069).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 503 m2 v k. ú.
Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh
pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, z majetku města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK,
KP Náchod a doplatek ve výši 10.387,50 Kč. Směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 v k.
ú. Vrchoviny je nezbytný pro vybudování cyklostezky od viaduktu u Ammann(u) do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z
velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z
Vrchovin do Krčína.
RM 394 Ukládá.
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2.6 Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční sítě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/6 - Flash Příloha: RM 394 - 2/6 - Flash

Pozemky v ul. 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33,
41/3,750/1, 676/1,679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje,
Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic
Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením
RM 392 byl ode dne 29.03.2018 do dne 17.04.2018 zveřejněn záměr města poskytnout do výpůjčky pozemky se
stavbami chodníků a stavby chodníků v Krčíně za účelem kompletní rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV. Ke
zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření fy ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 394 - 2/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy se žadatelem.
Odůvodnění:
Dle ujednání vypůjčitel městu bezplatně umožní přiložení jeho sítí, provede povrchové úpravy na chodníku 1. máje a
Na Strážnici, kde odstraní povrch a v ul. Bratří Čapků položí novou zámkovou dlažbu a město se bude na jejím
položení podílet. Z důvodů těchto investic do povrchu chodníků a umožnění bezplatného přiložení sítí, město
nepřistoupilo k výběru nájemného. Předpoklad dokončení akce je dne 30.09.2018. Podmínky smlouvy o výpůjčce byly
navrženy ORM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP vysvětlila, že stavba a pozemek pod stavbou není totéž - budeme chtít a po SÚS požadovat, aby
pozemky městu převedla.
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 394- 17007/18,
(uložen úkol číslo 23070).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1,
676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín,
obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č.
727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú.
Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá
Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s fy ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se
sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 150 32 060, na dobu určitou do dne 30.09.2019 a za podmínek
uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 394 - 2/6.
RM 394 Schvaluje.
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2.7 Pronájem částí pozemků a stavby chodníku na Rychtě pro skladování, zařízení a zabezpečení
staveniště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 2/7 - Flash Příloha: RM 394 - 2/7 - Flash

ATELIER DĚDEK, spol. s r. o., se sídlem: Dobenínská 1992, 547 01 Náchod - Bražec, IČO: 275 01 850 požádal o
pronájem, a to na dobu neurčitou, části pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře cca 495 m2, druh pozemku ostatní plocha
a části pozemku p. p. č. 2034/6 o výměře cca 100 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, zapsaných
v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za
účelem umístění zařízení staveniště, skladování materiálů a zabezpečení staveniště, a stavby chodníku v ul. T. G.
Masaryka na pozemku p. p. č. 2069/20 o výměře cca 32 až 48 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (dle potřeby), v
majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, zapsané na LV č.
4 444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to za účelem
zabezpečení staveniště. Přílohy č. RM 394 - 2/7.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnění záměru pronájmu dle požadavku žadatele.
Odůvodnění:
Požadovaná plocha se nachází v lokalitě na Rychtě (tzv. „zlatý trojúhelník“), zařízení staveniště a skladování bude
umístěno v ulici Na Bořetíně a na přilehlé zelené ploše, k zabezpečení staveniště bude využit okraj komunikace v ul.
Nerudova v šíři 1,5 m a chodník v ul. T. G. Masaryka v šíři 1,5 m. Právě v době, kdy budou budovány základy domu
na uliční čáře a pro dokončování stavby včetně vnější omítky, žadatel navrhuje, z důvodu bezpečnosti, i nájem
chodníku v min. šíři 1 m až 1,5 m. Vzhledem k tomu, že doposud na stavbu domu přiléhajícího k ul. T. G. Masaryka
nebylo vydáno stavební povolení, a není tedy znám termín výstavby, bude oplocení chodníku zbudováno až po vydání
příslušných povolení a pouze na dobu nezbytně nutnou, což bude uvedeno i ve smlouvě s podmínkou, že termín
nájemce městu oznámí. Výstavba bytových domů a kavárny je plánována po dobu cca 1 roku (nyní nelze odhadnout).
V současnosti již byly zahájeny práce na výstavbě bytového domu na p. p. č. 379/1. Oplocení plochy by bylo
provedeno jako mobilní, plot neprůhledný (pletivo a textilie). Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Místo navštívili radní i při výjezdu a deklarovali svou obavu ze záboru chodníku podél T. G. Masaryka, tzn., že ve
smlouvách by měly být přesně stanoveny lhůty i rozsah záborů. Vedoucí OMP uvedla, že bez alespoň částečného
záboru, po nezbytně nutné období, by investoři nedokázali založit stavbu. V tomto smyslu bude také smlouva o
pronájmu uzavřena.
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 394- 17008/18,
(uložen úkol číslo 23071).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 495 m2
a část p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 100 m2, v majetku města, zapsané v KN na LV 10 001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a část stavby chodníku na p. p. č. 2069/20
v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 48 m2, v majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci
546/56, Praha 4, zapsaný v KN na LV 4 444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, a to na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování
materiálů a zabezpečení staveniště a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m2/rok, dle předloženého záměru, ve znění přílohy
č. RM 394 - 2/7.
RM 394 Ukládá.
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Rozvoj

15:20

OMM

3.1 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/1 - Flash Příloha: RM 394 - 3/1 - Flash

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., provozovatel kanalizace ve Vrchovinách, předložil městu Roční zprávu o
provozování Kanalizace Nové Město nad Metují za rok 2017. Součástí zprávy je množství příloh v elektronické
podobě na CD (Vyrovnávací nástroj, Základní modul, Fakturace střediska Vrchoviny za rok 2017, Hospodaření
střediska Vrchoviny za rok 2017 a další). Přílohy jsou pro případné zájemce k nahlédnutí na OMM (ORM).
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17009/18
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny z března 2017, zpracovanou
smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod a.s., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/1.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Realizace projektu Naučná stezka Obůrka Klopotov
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/2 - Flash Příloha: RM 394 - 3/2 - Flash

Na základě udělené výjimky (usnesením č. RM 393-16965/18) ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na výběr dodavatele pro realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov byl proveden tzv. cenový
marketing. ORM oslovilo 3 dodavatele, z nichž nejnižší cenovou nabídku podala společnost Awocado s.r.o., Eliščino
nábř. 375, 500 02 Hradec Králové ve výši 283.103,70 Kč vč. DPH. Byla připravena smlouva o dílo, kterou
předkládáme RM ke schválení ve znění přílohy č. RM 394 - 3/2.
Součástí projektu Naučná stezka - Obůrka Klopotov je i grafický návrh informačních tabulí, který bude zpracován
ateliérem Duplex s.r.o., Lomená 770, 549 01 Nové Město nad Metují na základě objednávky ve výši 17.121 Kč.
Celkové výdaje projektu tedy činí 300.225 Kč.
V rozpočtu města je na položce Naučná stezka Klopotov (§ 2143) 250 tis. Kč (položka byla připravena na základě
předběžného cenového průzkumu), nyní, na základě reálně zjištěných cen, je třeba schválit rozpočtové opatření na
uvedený projekt ve výši 55 tis. Kč.
Žádost o dotaci na tento projekt byl předložen do výzvy MAS Pohoda venkova v rámci programového rámce Program
rozvoje venkova. Projekt prošel administrativním hodnocením na MAS, o přidělení dotace bude rozhodovat Státní
zemědělský intervenční fond během letních měsíců.
.
K rozhodnutí:
Schválit návrh SoD. Schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní se dotazovali na to, co bude za částku 17 tis. Kč realizovat fy atelier duplex s. r. o.? Jaký podíl z částky 300 tis.
Kč bude činit dotace a jaká je šance na její přidělení? Kde přesně bude začínat a končit stezka? Odpověděl MST dotace by měla být téměř 100 %, šance je veliká, fy atelier duplex s. r. o. bude dělat grafické práce. Ing. Neumann se
dotázal, zda je nějaká úvaha nad pokračováním stezky až do Slavoňova - je nějaká vize do budoucna? ST reagoval s
tím, že jde už o katastr obce Slavoňov (ten o nějaké řešení nemá zájem) - znamenalo by to značné a neúnosné
náklady pro město, bez výrazné dotace je to nemožné.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17010/18,
(uložen úkol číslo 23072).
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov mezi městem a společností Awocado s.r.o.,
Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem. RM dále
schvaluje rozpočtové opatření - navýšení akce Naučná stezka Klopotov (§ 2143) o 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
RM 394 Schvaluje.
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3.3 Žádost provozovny Café Monastero o umístění předzahrádky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/3 - Flash Příloha: RM 394 - 3/3 - Flash

Město obdrželo žádost p. Pavla Horáka, Družstevní 568, 549 01 Nové Město nad Metují, o povolení předzahrádky
před provozovnou Café Monastero - viz příloha č. RM 394 - 3/3. Předzahrádka je navržena na místní komunikaci p. p.
č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují a skládá se ze 3 ks dřevěných stolků a 6 ks židlí. Stávající šířka místní
komunikace je v místě navrhované předzahrádky 2,8 m, zůstane tedy dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m.
K rozhodnutí:
Schválit umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnu Café Monastero, k. ú. Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Odborné útvary s umístěním předzahrádky před provozovnou Café Monastero souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17011/18,
(uložen úkol číslo 23073).
RM schvaluje umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnou Café Monastero, k. ú. Nové
Město nad Metují, podle žádosti p. Pavla Horáka, Družstevní 568, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 05431484, a ukládá
ORM vydat vyjádření, viz příloha č. RM 394 - 3/3.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem
v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/4 - Flash Příloha: RM 394 - 3/4 - Flash

Dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební
úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 394 - 3/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 15 projekčních kanceláří. Bylo doručeno 5 omluv a podána byla 1 nabídka s nabídkovou cenou 560.835
Kč vč. DPH. V rozpočtu je na zpracování Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“ schváleno celkem 250 tis. Kč. Z důvodu vysoké ceny ORM doporučuje tuto veřejnou zakázku zrušit a vypsat ji
opětovně, s prodloužením termínu dodání poptávané PD do dne 31.01.2019. Nyní byl termín odevzdání do dne
30.11.2018.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM přišla s návrhem, zda neposunout termín z důvodu získání více nabídek, dopravní projektanti jsou
přetíženi a je jich málo a dobrých ještě méně. MST se dotázal kolik času projektant potřebuje ke zpracování projektu?
OMM - cca 4 měsíce. Radní odsouhlasili upravené znění usnesení: "RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu
"Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“. RM ukládá OMM opětovně vypsat uvedenou veřejnou zakázku s prodloužením termínu odevzdání PD do dne
28.02.2019."
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17012/18,
(uložen úkol číslo 23074).
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v
ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. RM ukládá OMM opětovně vypsat uvedenou veřejnou zakázku s
prodloužením termínu odevzdání PD do dne 28.02.2019.
RM 394 Ruší.
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3.5 Dopravní značení v ulici Bratří Čapků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/5 - Flash Příloha: RM 394 - 3/5 - Flash

Z důvodu zjednosměrnění ulice Bratří Čapků požádal p. V., majitel nemovitosti č. p. 247, o instalaci dopravního
značení č. B 28 „Zákaz zastavení“ na pravé straně komunikace, proti vjezdu ke své nemovitosti. Požadavek vznikl na
základě skutečnosti, že stávající sjezd je ve svahu a nasměrován proti jednosměrné komunikaci. Při výjezdu na silnici
proto potřebuje p. V. dostatečný prostor pro otočení svého vozidla, aby mohl vyjet ve správném směru jízdy. Z tohoto
důvodu bylo p. V. vyhověno a bylo zde dočasně umístěno toto dopravní značení na mobilním stojanu. Platnost
umístěného značení v současném stavu ukončuje křižovatka s ulicí Husitská. Dne 05.04.2018 byl na Městský úřad
Nové Město nad Metují doručen podnět p. M. Z., ohledně problematiky parkování u tohoto bytového domu. Dům č. p.
2014 je bytový a nemá k dispozici parkovací místa, obyvatelé tohoto domu musí parkovat až nad starou školou,
protože musí ponechat volné výjezdy u bran protějších domů. Z tohoto důvodu požaduje upravení dopravního značení
před vjezdem k č. p. 247 tak, aby zde mohla do křižovatky zaparkovat ještě další auta.
Dne 09.04.2018 proběhlo místní šetření za účasti p. V., manželů Z., vrchního strážníka MP a pracovnice ORM. Na
místě byla projednávána dopravní situace, na které bylo navrženo umístění potřebného dopravního značení takovým
způsobem, aby byl pro p. V. zajištěn prostor pro výjezd v délce 10 m, tak aby před křižovatkou bylo možné
zaparkování 1-2 osobních vozidel. Pan V. trvá na požadavku umístění svislého dopravního značení č. B28 „Zákaz
zastavení“.
K rozhodnutí:
Ne/schválit provedení svislého dopravního značení „Zákaz zastavení“ v úseku 10 m naproti vjezdu k domu č. p. 247 v
úseku 10 m.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Způsob provedení dopravního značení byl telefonicky projednán s Policií ČR, Dopravní inspektorát
Náchod. Je možné provedení svislého nebo vodorovného dopravního značení. Návrh svislého dopravního značení je
v příloze č. RM 394 - 3/5. Jedná se o umístění dvou sloupků s dopravním značením, kde je vymezen začátek a konec
úseku. V případě provedení vodorovného dopravního značení se jedná o provedení žluté čáry v délce 10 m, tato
nemusí být doplněna svislým dopravním značením. Provedení vodorovného dopravního značení nedoporučujeme z
důvodu, že by v zimních měsících nebylo pod případným sněhem viditelné. Pan V. trvá na požadavku provedení
svislého dopravního značení. Náklady na provedení svislého dopravního značení jsou ve výši 6.040,32 Kč vč. DPH.
Jedná se o náklady na kompletní provedení. Náklady budou hrazeny z položky § 2212 Dopravní značení.
Vyjádření MP: MP po jednání s občany přímo na místě, doporučuji instalaci navrženého dopravního řešení ve znění
přílohy č. RM 394 - 3/5. Toto opatření řeší začínající spor mezi obyvateli bytového domu č. p. 214 a rodinným domem
č. p. 247, kdy obě strany přistoupily na kompromisní řešení. Nové opatření umožňuje vznik dvou legálních
parkovacích míst pro menší osobní vozidla, nebo jedno větší osobní vozidlo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informoval, že schůzka k této zaležitosti byla za účasti p. V., p. Z., zástupce ORM a vrchního strážníka
MP. Radní diskutovali o "žluté klikaté čáře", která by se mohla udělat. Nakonec bylo hlasováno o původním znění
usnesení - tj. schválit svislé dopravní značení - nebylo schváleno. Návazně byl uložen úkol pro OMM, prověřit
možnost řešení zákazu zastavení prostřednictvím vodorovného DZ, tj. klikatou žlutou čárou. Záležitost pak bude
znovu zařazena do jednání RM.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 394- 17013/18,
(uložen úkol číslo 23075).
RM ukládá OMM prověřit možnost řešení požadovaného zákazu zastavení v ul. Bratří Čapků namísto svislého DZ značením
vodorovným, tj. klikatou žlutou čárou.
RM 394 Ukládá.
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3.6 Dodatek č. 1 k SOD na dodávku stavby „Stavební úpravy WC pro dívky a chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/6 - Flash Příloha: RM 394 - 3/6 - Flash

RM usnesením č. RM 392-16908/18 schválila SOD mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Broumstav s.r.o.,
Žižkova 53, 55001 Broumov. Na základě požadavku školy je třeba posunout začátek a zároveň konec realizace
stavebních prací o 8 dní (ode dne 09.08 do dne 28.08.2018) ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 79/2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a
chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“.
Odůvodnění:
Vedení školy požádalo o posunutí začátku prací o 8 dní z důvodu konání atletických soutěží v tělocvičně. Důvod pro
posun začátku prací není na straně zhotovitele, zhotovitel požaduje pouze nezkracovat lhůtu výstavby. ORM
doporučuje schválit dodatek k SOD.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 394- 17014/18,
(uložen úkol číslo 23076).
RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 79/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a
chlapce v 1. NP ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Broumstav s.r.o., Žižkova 53, 55001 Broumov, ve
znění přílohy č. RM 394 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD Chodník Nádražní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/7 - Flash Příloha: RM 394 - 3/7 - Flash

Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, pro město zpracovával PD pro stavební povolení a provedení
stavby Chodník v ul. Nádražní dle SOD č. 188/2016. Při provádění díla projektant nedodržel termín pro odstranění vad
a nedodělků tohoto díla. ORM předkládá RM ke schválení návrh dohody na ukončení smluvního vztahu s Ing.
Seinerem.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh Dohody mezi městem a Ing. Seinerem.
Odůvodnění:
Dokončenou PD měl projektant předat vč. vyjádření a žádosti o stavební povolení do dne 25.03.2017. PD byla
odevzdána dne 29.03.2017. PD obsahovala nedodělky (především chyběla vyjádření dotčených orgánů) Bylo
vyhověno prosbě p. Ing. Seinera a vzhledem k tomu, že zpracovával PD na další akce města, faktura za PD byla
proplacena, kromě pozastávky ve výši 10 %. Žádost o odstranění nedodělků PD byla projektantovi zaslána písemně
05.04.2017 s termínem pro odstranění do dne 24.04.2017. Do dnešního dne jsme neobdrželi kompletní projektovou
dokumentaci, která by byla použitelná pro žádost o stavební řízení. Průběžně byly dílčí opravy projektantem zasílány
elektronicky, při podrobnější kontrole však byly zjištěny další nedostatky, jejichž odstranění bylo ze strany ORM po
projektantovi požadováno. K vyřešení celé záležitosti se dne 23.03.2018 uskutečnila schůzka s projektantem u ST,
kde byl projednán další postup. Na základě tohoto jednání a vyjádření projektanta byl ze strany města připraven návrh
dohody, který je nyní RM předkládán ke schválení. Pokud bude návrh dohody ze strany RM schválen, bude následně
ke schválení a podpisu předložen Ing. Seinerovi. Nad rámec návrhu Ing. Seinera město považuje za nezbytné mít v
dohodě upravenou sankci za to, že vady díla nebudou ve sjednané době projektantem odstraněny. V případě, že by
Ing. Seiner na navrhovanou dohodu nepřistoupil, město by bylo nuceno od Smlouvy o dílo odstoupit (z důvodu
podstatného porušení smlouvy ze strany projektanta).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla delší diskuse radních k důvodům navrhovaného postupu, a to i k následujícímu bodu č. RM 394 - 3/8.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 394- 17015/18,
(uložen úkol číslo 23077).
RM schvaluje Dohodu ukončení Smlouvy o dílo ze dne 21.07.2016 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „PD Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce
986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.
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3.8 Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD pro provedení stavby komunikace Jižní a Západní
Zadomí
Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/8 - Flash Příloha: RM 394 - 3/8 - Flash

Identifikace:

Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, pro město zpracovával PD pro provedení stavby „Stavební
úpravy komunikace Západní Zadomí“ a Stavební úpravy komunikace Jižní Zadomí“ dle SOD č. 52/17 ze dne
20.03.2017. Ze strany projektanta nebyl dodržen termín pro odevzdání dokončeného díla. RM předkládá ke schválení
dohodu na ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu mezi městem a Ing. Seinerem.
Odůvodnění:
Dne 20.03.2017 byla podepsána smlouva o dílo na dodání projektových dokumentací pro provedení stavby. Termín
dodání dle SoD 20.05.2017. Cena za zpracování PD celkem 169.400 Kč vč. DPH., tzn.na každou komunikace 84.700
Kč vč. DPH. Projektant byl telefonicky oslovován, zda bude dodržen termín pro odevzdání PD. Termín dne
20.05.2017, který nebyl v rámci výběrového řízení připomínkován, nebyl ze strany projektanta dodržen. Ke konci
května 2017 byly zaslány rozpočty pro stavební úpravy. Dne 21.06.2017 odesláno upozornění na nedodržení
podmínek smlouvy o dílo s vyčíslením pokuty za nedodržení termínu odevzdání ve výši 16.000 Kč. PD Západní
Zadomí předána dne 06.08.2017 - opět neúplné, jižní Zadomí neodevzdáno.
V průběhu měsíců srpen a září probíhala složitá komunikace mezi projektantem a pracovnicí ORM, kdy byla
předložená PD neustále zasílána zpět k dopracování.
Dne 23.08.2017 proběhlo jednání u Ing. Radky Škaldové za účasti zástupce NPÚ Josefov, vedoucího OMM a
projektanta. Na jednání byly vzneseny požadavky památkářů na dopracování dokumentace. Projektant tyto
požadavky do PD nezapracoval.
Ke konci září byla část předané projektové dokumentace v elektronické podobě vč. rozpočtu použita pro podání
žádosti o dotaci.
Předaná projektová dokumentace nebyla odsouhlasena k tisku z důvodu, že nebyla zpracována dle zadání.
- Nebylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby. PD nebyla zpracována na základě
zaměření skutečného stavu komunikace.
- Nebyly doloženy doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů - státní památkové péče a dotčených
správců sítí. Z tohoto důvody nemohly být případné připomínky těchto orgánů a správců sítí zapracovány do
projektové dokumentace.
- PD nebyla zpracována v požadovaných podrobnostech.
Dne 30.01.2018 bylo opětovně odesláno zpracovateli PD upozornění na nedodržení podmínek smlouvy o dílo s
vyčíslením pokuty ve výši 127.500 Kč. K dnešnímu dni nebyla projektantovi zaplacena žádná úhrada vyplývající ze
smlouvy o dílo.
Zpracování PD bylo zadáno jinému projektantovi.
Projektant s výší pokuty nesouhlasí. Dne 23.03.2018 se u ST k projednání celé věci uskutečnila schůzka, na jejímž
základě projektant navrhuje takové řešení, že od městem mu za provedené dílo nebude uhrazena žádná odměna, ze
strany města nebude účtována žádná smluvní pokuta. V tomto smyslu je připraven návrh dohody, který je RM
předkládán ke schválení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 394 - 3/7. Čeká se rok nebo i víc na odstranění vad, uvedla PRAV.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 394- 17016/18,
(uložen úkol číslo 23078).
RM schvaluje Dohodu o ukončení smluvního vztahu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, Jana
Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.
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3.9 Kanalizace Železova louka - navýšení zápůjčky VaK(u) Náchod, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/9 - Flash Příloha: RM 394 - 3/9 - Flash

V rozpočtu města je schválena realizace akce "Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a. s., ve výši
1200 tis. Kč". Město uzavřelo se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., smlouvu o převzetí investorství.
Kanalizace byla naprojektována v délce 191 m. Vzhledem k tomu, že bylo původně uvažováno se zpracováním PD a
realizací pouze kanalizace ve "středové části" ulice Železova louka, bylo zvažováno, s ohledem na to, že v případě, že
město obdrží dotaci na rekonstrukci komunikace v ul. Železova louka a bude zde proveden nový asfaltový povrch v
celé délce této ulice, zda kanalizací neobsloužit i zbývající část ul. Železova louka (směrem k lesu). Vlastnící
přilehlých objektů o to též projevili zájem. V průběhu projednávání vyšla najevo i potřeba vodovodu. VaK Náchod, a.
s., tyto nové skutečnosti posoudil a zpracoval návrh na prodloužení kanalizace a vodovodu vč. propočtu nákladů.
Prodloužení kanalizace je navrženo v délce 109 m, náklady 599,5 tis Kč, prodloužení vodovodu je navrženo v délce
163 m náklady 358,6 tis Kč: Celková cena za prodloužení kanalizace a vodovodu činí 958,1 tis. Kč. V případě zájmu o
realizaci a vyřešení odkanalizování a obsloužení zbytku ul. Železova louka je třeba rozšířit položku o vodovod a
navýšit ji celkem o 960 tis. Kč. Půjčka bude obci splácena v 5 letých rovnoměrných splátkách. První splátka bude
splacena po roce od podpisu Smlouvy o zápůjčce.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a. s., o vodovod,
ne/doporučit ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč; ne/doporučit ZM schválit navržené RO, ne/doporučit ZM
schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce
Splašková kanalizace v ul. Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že je v letošním roce plánováno provedení asfaltového krytu v ulici v rámci realizace stavby
cyklostezky, ORM doporučuje navýšení položky rozpočtu schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Z ORM bylo vysvětleno, že jde fakticky o prodloužení linie připravovaného kanalizačního řádu, což znamená navýšení
půjčky VaK(u).
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 394- 17017/18,
(uložen úkol číslo 23079).
RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod, a.s., o vodovod a
ne/doporučuje ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč na rozšíření kanalizace až na konec ul. Železova louka a na
vybudování vodovodu v zadní části u této ulice. RM ne/doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření navýšení - navýšení
položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321) ve výši 960 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Kanalizace Vrchoviny (č. p. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaK(u) Náchod (2321) ve výši 229,45 tis. Kč,
Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 35,55 tis. Kč, Stará ekologická
zátěž Elton (§ 3739) ve výši 290 tis. Kč, projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením (§ 4379) ve
výši 405 tis. Kč. RM ne/doporučuje ZM schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o
navýšení částky na realizaci akce Splašková kanalizace v ul. Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové
kanalizace a vodovodu.
RM 394 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.10 Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15 ke zřízení parkovacího stání, k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/10 - Flash Příloha: RM 394 - 3/10 - Flash

Město obdrželo žádost od paní Ing. Marcely Kalužné, Českoskalická 1351, 547 01 Náchod, o souhlas vlastníka
pozemku p. p. č. 2069/15, k. ú. Nové Město nad Metují, ke zřízení parkovacího stání pro manžele N. v ul. Českých
bratří na st. p. č. 460. Žadatel nemá jinou možnost, kde parkovat svůj automobil, než v prostoru před RD. Na základě
usnesení RM 379 si žadatel na podzim roku 2017 vybudoval sjezd za podmínky doplnění návrhu parkovacího stání
před jeho realizací a podání žádosti o nájem, nebo výpůjčku pozemku města.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze č. RM 394 - 3/10.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM na prezentované fotografii ukázal o jaký pozemek se jedná.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 394- 17018/18,
(uložen úkol číslo 23080).
RM souhlasí se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15 a pověřuje ST k podpisu Smlouvy o právu provést
stavbu parkovacího stání a omezení užívání nemovitosti mezi městem Nové Město nad Metují a manželi Dipl. Kfm. K. N. a T.
N., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/10.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.11 Příprava nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 3/11 - Flash Příloha: RM 394 - 3/11 - Flash

Paní Jana Trojanová jménem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a
dotací, oddělení evropských grantů, informuje RM o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního
programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. Výzva bude zveřejněna
pravděpodobně již v průběhu června 2018 s předpokládaným příjmem žádostí v září 2018. Z tohoto důvodu si
dovoluje nabídnout realizaci informačního semináře pro občany vaší obce. Podrobnosti viz e-mail v příloze č. RM
394 - 3/11.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace KHK o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. a zajistit termín konání semináře v Novém Městě nad
Metují v roce 2018.
Odůvodnění:
Informace OSÚ: Veřejný seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 se v Novém Městě nad Metují uskutečnil dne 12.11.2015 od
16:00 hodin v kinosále Kina 70 v Novém Městě nad Metují a dále pak také dne 11.10.2017 od 17:00 hodin v malém
sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17019/18,
(uložen úkol číslo 23081).
RM bere na vědomí informace KHK o přípravě nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z
lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/11. RM ukládá OSÚ zajistit termín
konání semináře v Novém Městě nad Metují.
RM 394 Ukládá.
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3.12 Výjezd RM - areál kasáren a budoucí výstavba
Identifikace:
Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu Ing. Maura, MBA, byl zařazen výjezd
do areálu bývalých kasáren, a to za účelem vysvětlení možných dopadů připravovaného investičního projektu, který
by zde mělo město s pomocí dotace realizovat.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní za doprovodu pracovníků OMM, ORM, OSN, OVRR, TS, OF a ARCH se seznámili se záměry řešení výstavby v
areálu bývalých kasáren, tj. výstavby infrastruktury a tzv. "viladomů", v kontextu studie nazvané "Zelený koridor". Dále
se seznámili s majetkovými poměry u pozemků v areálu a částmi, o které město usiluje od KHK. Radní se také
seznámili se záměrem zajištění zadního přístupu na pozemky patřící k domům v ul. Johnova, které zahradami
sousedí právě s areálem bývalých kasáren.

3.13 Výjezd RM - ul. Nerudova - budoucí infrastruktura
Identifikace:
Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu Ing. Maura, MBA, byl zařazen výjezd
do lokality ul. Nerudova, za účelem seznámení se a posouzení dopadů možných etap investic do infrastruktury.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Při výjezdu do ul. Nerudova byli radní seznámeni se stavem výstavby na soukromých pozemcích, s výhledem na
řešení parkování v dané ulici, které bude třeba maximálně sladit s termíny dokončení stavby, s přilehlým parkovištěm,
kam bude umístěn parkovací automat, který bude později sloužit i pro další parkovací místa v dané ulici a se záměry
budoucího řešení prostoru dvou garáží ve vlastnictví města a přilehlého městského pozemku, který je rovněž městský.

3.14 Výjezd RM - lokalita pod smuteční síní - vsypová a rozptylová loučka
Identifikace:
Na RM 394 byl naplánován jarní výjezd radních do terénu. Na základě podnětu pí M. Petruželkové byla do výjezdu
zařazena návštěva lokality pod smuteční síní, kde je v budoucnu uvažováno s realizací vsypové loučky.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní navštívili areál u smuteční síně a zahradnictví a byli seznámeni se studií, která toto území řeší do budoucna.
Jde o dlouhodobý výhled, řešení by umožnilo rozšíření počtu urnových hrobů, umístění rozptylové i vsypové loučky a
rozšíření parkoviště z tzv. "farské zahrady". Radní se seznámili i s areálem zahradnictví a s tím, co je v něm
realizováno.
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Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:

(Int.: OSN/689) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/1 - Flash Příloha: RM 394 - 4/1 - Flash

Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních
podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2018 do dne 31.05.2019, za cenu 62 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov
Dědina nyní užívá výše uvedené bytové jednotky a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním
postižením.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek s organizací Domov Dědina.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu dvou bytových jednotek kdy toto není řešeno dodatkem ke stávající smlouvě, ale
vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17020/18,
(uložen úkol číslo 23082).
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova č. p. 313 a b. j. č.1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) s organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek
na dobu určitou ode dne 01.06.2018 do dne 31.05.2019, za cenu 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Zápis ze 143. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/690) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/2 - Flash Příloha: RM 394 - 4/2 - Flash

Zápis ze 143. zasedání Bytové komise konané dne 11.04.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17021/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 143. zasedání Bytové komise konané dne 11.04.2018 ve znění přílohy č.
RM 394 - 4/2.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/691) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/3 - Flash Příloha: RM 394 - 4/3 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018.
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 394- 17022/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2018 ve znění
přílohy č. RM 394 - 4/3.
RM 394 Bere na vědomí.
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4.4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/692) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/4 - Flash Příloha: RM 394 - 4/4 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.03.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17023/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 31.03.2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 4/4.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 VŘ - Hlavní topný rozvod "ZŠ Malecí"
Identifikace:

(Int.: OSN/693) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/5 - Flash Příloha: RM 394 - 4/5 - Flash

Dne 04.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Hlavní topný rozvod ZŠ Malecí". Hodnotící komise předkládá RM
protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SoD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Rozpočtu města pro rok 2018. Na tuto položku bylo plánováno 1.250 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 394- 17024/18,
(uložen úkol číslo 23083).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Hlavní topný rozvod ZŠ Malecí", uchazeči K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2,
Všestary 503 12, IČO: 27554139, za nabídkovou cenu 681.139 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 73/2018 na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a fy K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všestary 503 12, IČO: 27554139, ve znění
přílohy č. RM 394 - 4/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 VŘ - Oprava střechy - ŠJ Scolarest
Identifikace:

(Int.: OSN/694) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/6 - Flash Příloha: RM 394 - 4/6 - Flash

Dne 18.04.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 18.04.2018 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci "Oprava střechy - ŠJ Scolarest". Hodnotící komise předkládá RM protokol z
posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, schválit SoD č. 74/2018 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 150 tis. Kč. Vybraný uchazeč po
výzvě doplnil chybějící údaje a doklady.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 394- 17025/18,
(uložen úkol číslo 23084).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Oprava střechy - ŠJ Scolarest", uchazeči Pavel Masár, IČO: 16276850, za
nabídkovou cenu 149.120 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 74/2018 na tuto akci mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Pavel Masár, IČO: 16276850, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

4.7 Únik vody - bytový dům č. p. 108
Identifikace:

(Int.: OSN/695) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/7 - Flash Příloha: RM 394 - 4/7 - Flash

OSN předkládá RM k posouzení a odsouhlasení řešení úniku vody v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní.
Únik v domě byl zjištěn ve chvíli, kdy proběhla fakturace roční spotřeby. Jedná se celkový rozdíl 218 m3. Únik byl
řešen již v roce 2017 (únik za období 2016), kdy byla zjištěna závada na pojišťovacím ventilu v jedné z bytových
jednotek (b. j. R.). V letošní roce byly provedeny již dvě kontroly objektu se zaměřením na spotřebu vody. Při těchto
kontrolách byla zjištěna opět závada na pojišťovacím ventilu v jedné z bytových jednotek a byla provedena tlaková
zkouška. Tlaková zkouška ukázala na poruchu, tu se bohužel nevede nalézt. V celém domě se na žádném z míst únik
vody neprojevuje. V dubnu 2018 plánuje OSN provést výměnu všech pojišťovacích ventilů v domě a průzkum ve
dvorní části objektu zaměřený na výskyt případných zaslepených přípojek. V příloze č. RM 394 - 4/7 předkládáme
popis situace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí vývoj situace a souhlasit s navrženým řešením.
Odůvodnění:
Únik vody v bytovém domě je naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě neprojevuje (žádné vlhké fleky na
podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách, ve všech bytových jednotkách kontrolovány vodoměry). Při
kontrolách v objektu byla zjištěna ve dvou bytových jednotkách závada na pojišťovacím ventilu a následek této
poruchy je zohledněn ve výpočtu uvedeném v příloze (náklady nesou nájemci). Jak jsme již uvedli, poslední pro nás
známou, možností je realizace sondy ve dvorní části objektu, kde by se mohla vyskytovat stará přípojka k bývalé
prádelně. Dle názoru OSN není možné náklady spojené se spotřebou vody kompletně přenést na nájemníky domu,
protože se jedná o zatím nespecifikovanou technickou závadu na rozvodech.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN odpověděl na dotaz Ing. Neumanna, kde se přesně místo nachází a konkretizoval + zmínil alternativy
zjištění úniku vody a hledání řešení. Vedoucí OSN bude rád za každou pomoc pro brzké zjištění, protože se jedná o
velký únik vody. Záležitost byla RM vzata na vědomí.
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 394- 17026/18,
(uložen úkol číslo 23085).
RM bere na vědomí situaci v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní a souhlasí s řešením úniku vody ve znění přílohy
č. RM 394 - 4/7.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.8 Nájemní smlouva - prostory pro podnikání č. p. 14
Identifikace:

(Int.: OSN/696) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/8 - Flash Příloha: RM 394 - 4/8 - Flash

OSN předkládá ke schválení nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského
sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO:
66939321. OSN předkládá tuto smlouvu ke schválení dle usnesení RM 393.
K rozhodnutí:
Schválit nájemní smlouvu.
Odůvodnění:
OSN předkládá tuto smlouvu ke schválení dle usnesení č. RM 393-16 977 "RM souhlasí s pronájem prostor pro
podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém rozsahu 29,5 m2 uchazeči p. Vlastimilu Bílkovi, Pražské
předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275 Kč/rok). Uchazeč bude
výše uvedené prostory využívat jako provozovnu pro výrobu svíček. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit
nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 394- 17027/18,
(uložen úkol číslo 23086).
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, mezi městem Nové
Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, ve znění přílohy č. RM
394 - 4/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

4.9 Žádost o souhlas vlastníka - Spolek Krčín
Identifikace:

(Int.: OSN/697) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/9 - Flash Příloha: RM 394 - 4/9 - Flash

Uživatel objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO:
04649273, žádá vlastníka objektu o udělení souhlasu potřebného k provedení změny užívání objektu. Nyní je objekt
kolaudován jako bytový dům. Spolek Krčín objekt č. p. 22 užívá k pořádání společenských akcí a výstav, a proto chce
v souladu se Smlouvou o výpůjčce (čl. IV, odstavec 6) požádat o změnu užívání na výstavní prostory.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vydáním souhlasu vlastníka.
Odůvodnění:
Změna užívání objektu je v souladu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce, jedná se o plnění závazku vypůjčitele.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli informováni o dalším postupu při řešení žádosti o změnu užívání.
K čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 394- 17028/18,
(uložen úkol číslo 23087).
RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka se změnou užívání objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), dle žádosti
uživatele Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273, který bude podkladem pro podání příslušné
žádosti na stavební úřad a ukládá OSN souhlas vystavit.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 Návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka
Identifikace:

(Int.: OSN/698) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/10 - Flash Příloha: RM 394 - 4/10 - Flash

V závislosti na výpovědi nájemní smlouvy podané současným nájemcem areálu Pavlátova louka, předkládá OSN
návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu tohoto areálu. Areál bude volný ode dne 01.11.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podmínkami zveřejnění.
Odůvodnění:
V závislosti na výpovědi nájemní smlouvy podané současným nájemcem areálu Pavlátova louka, předkládá OSN
návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu tohoto areálu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - navrhl do podmínek zahrnout reference případných zájemců. Ing. Prouza se dotázal vedoucího OSN na
provozně-technické záležitosti Pavlátovy louky, mj. v jakém rozsahu měl nájemce povinnou údržbu a jaká byla výše
nájmu.
K čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 394- 17029/18,
(uložen úkol číslo 23088).
RM souhlasí s podmínkami pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka ve znění přílohy č. RM 394 - 4/10 a
ukládá OSN provést zveřejnění záměru s přiměřenou inzercí.
RM 394 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

4.11 Smlouva o výpůjčce KINO 70
Identifikace:

(Int.: OSN/699) Zdroj. dokum.: RM 394 - 4/11 - Flash Příloha: RM 394 - 4/11 - Flash

Na základě provedeného zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720, Kino 70, mezi městem
Nové Město nad Metují a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují,
IČO: 46524207, předkládá OSN nové znění smlouvy.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
OSN předkládá smlouvu ke schválení dle usnesení RM 394-1685418 - "RM souhlasí se zveřejněním záměru podpisu
nové smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 720 (Kino 70), vč. přilehlých pozemků a to z důvodu změn v provozu tohoto
objektu."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17030/18,
(uložen úkol číslo 23089).
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 720 Kino 70 mezi městem Nové Město nad Metují a Městským klubem v
Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují, IČO: 46524207, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/11, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 394 - 23.4.2018

Školství, kultura a sport

16:20

OŠKS

5.1 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky
Identifikace:
Ředitelé základních škol informují zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů. Ve všech
novoměstských základních školách budou volné dny pro žáky v pondělí 30.04.2018 a v pondělí 07.05.2018 a v "ZŠ a
MŠ Krčín" ještě 23.04.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci ředitelů základních škol o vyhlášení volných dnů 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. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17031/18
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod ve dnech 30.04.2018 a 07.05.2018 a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve dnech 23.04.2018,
30.04.2018 a 07.05.2018.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Zápis č. 4 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/2 - Flash Příloha: RM 394 - 5/2 - Flash

Dne 05.04.2018 se sešel ke svému čtvrtému jednání ve školním roce 2017/2018 Žákovský parlament města Nové
Město nad Metují (dále jen ŽP). Jednání se uskutečnilo v "ZŠ Malecí", hostem byla vedoucí Centra prevence Mandl,
která odpověděla na dotazy členů ŽP. Dotazy se týkaly transformace Klubu Mandl na Centrum prevence Mandl.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání Žákovského parlamentu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17032/18
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze dne 05.04.2018 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 394 - 5/2.
RM 394 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 394 - 23.4.2018

5.3 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/3 - Flash Příloha: RM 394 - 5/3 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie ve výši 3.000 Kč od firmy ADM CZ s.r.o., Poláčkovo náměstí
1434, Rychnov nad Kněžnou.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17033/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 3.000 Kč od firmy ADM CZ s.r.o., Poláčkovo náměstí 1434, Rychnov nad Kněžnou, na
podporu Novoměstské filharmonie.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/4 - Flash Příloha: RM 394 - 5/4 - Flash

Dne 11.04.2018 se sešla ke svému třetímu jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). Ředitelka školy
informovala ŠR o plánu modernizace a dalšího rozvoje školy do roku 2020, o jednání zástupců plavecké školy s
vedením základních škol o organizaci plavecké výuky v Domě zdraví. V rámci diskuse byly vzneseny připomínky k
provozu školní jídelny, ŠR doporučila ředitelce školy zavést do praxe předávání co největšího množství informací
rodičům pomocí elektronické komunikace. Zástupci ŠR za rodiče informují o zvýšeném počtu pozitivních reakcí na
chod škol.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 11.04.2018.
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. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17034/18
RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 11.04.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 394 - 5/4.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost "MŠ Rašínova" o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/5 - Flash Příloha: RM 394 - 5/5 - Flash

Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o souhlas s převodem 30 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu a to z
důvodu vybudování mlhoviště na školní zahradě. Finanční prostředky z investičního fondu by pokryly náklady na
realizaci tohoto projektu.
K rozhodnutí:
Schválit převod části rezervního fondu do fondu investic "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
může dát zřizovatel souhlas k převodu části rezervního fondu do fondu investic. Doporučujeme převod schválit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 394- 17035/18
RM schvaluje převod 30 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova
600.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

5.6 Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí
Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/6 - Flash Příloha: RM 394 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Ředitel MK žádá o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání promenádních koncertů na
části Husova náměstí v prostoru plochy před "vlaštovkami" ve dnech 01.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08.,
19.08., 26.08. a 02.09.2018 od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha č. RM 394 - 5/5. Zároveň žádá o bezplatné
zapůjčení a postavení krytého pódia na tyto koncerty od 15.07.2018. První koncert 01.07.2018 proběhne bez krytého
pódia, které v té době bude umístěno na zámku z důvodu konání festivalu "U nás na zámku" (schváleno usnesením č.
RM 389-16772/18 dne 12.02.2018).
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním promenádních koncertů na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OF: Městský klub je dle OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku za zábor osvobozen.
Vyjádření MP: Bez připomínek.
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním promenádních koncertů. Kryté pódium je v těchto termínech volné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 394- 17036/18,
(uložen úkol číslo 23090).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů na části Husova náměstí v
prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 01.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08. a 02.09.2018 v době od
16:00 do 18:00 hodin. RM dále schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na promenádní koncerty a souhlasí s jeho
umístěním v prostoru před "vlaštovkami" od pátku 13.07.2018 do pondělí 10.09.2018. 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. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Food Art Festival - doplnění žádosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/7 - Flash Příloha: RM 394 - 5/7 - Flash

RM svým usnesením č. RM 387-16678/18 ze dne 15.01.2018 souhlasila se zapůjčením krytého pódia na akci Food
Art Festival, která se uskuteční v sobotu 26.05.2018 od 10:00 hodin do 20:00 hodin na novoměstském zámku.
Pořadatel akce agentura DoDna - party nyní žádá o možnost využít k parkování v rámci výše uvedené akce tyto
prostory v majetku města: areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu Verner. Pořadatel dále žádá o
zapůjčení 10 ks pivních setů.
K rozhodnutí:
Projednat žádost agentury DoDna - party o povolení parkování na městských pozemcích a o zapůjčení 10 ks pivních
setů.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Z podrobnějšího projednání:

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

ST se na vlastní žádost vyloučil z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnost podjatost.
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 394- 17037/18,
(uložen úkol číslo 23091).
RM souhlasí s využitím těchto pozemků v majetku města k parkování aut dne 26.05.2018 v rámci akce Food Art Festival:
areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu Verner. RM dále souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů na tuto akci
a ukládá TS zajistit jejich dopravu na zámek a odvoz zpět po skončení akce.
RM 394 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

5.8 Žádost o povolení kulturní akce - doprovodný program WRT 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/8 - Flash Příloha: RM 394 - 5/8 - Flash

V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují" žádá ředitel SK Nové Město nad Metují o povolení pořádání koncertu na Husově náměstí na závěr Světového
lukostřeleckého turnaje tělesně postižených na velkoplošném zastřešeném podiu. Akce se uskuteční v sobotu
07.07.2018 od 20:00 do 22:30 hodin. Stavba pódia by měla začít v pátek 06.07.2018 v odpoledních hodinách, odvoz
pódia v neděli 08.07.2018. Pódium by mělo být postaveno na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" blíže k zámku.
Dovoz pódia bude zajištěn vozidly do 3,5 tuny. Po skončení koncertu ve 22:15 by měl proběhnout ohňostroj do 22:30
hodin.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SK Nové Město nad Metují o povolení kulturní akce.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: V uvedeném termínu není plánovaná žádná svatba.
Vyjádření OMM: S akcí nemám problém, jenom upozorňuji, že letos přes HN bude velmi zvýšený provoz osobní
dopravy z důvodu uzavírek hlavního tahu Vrchoviny - Spy! Co nejvíce akcí v tomto roce, které lze přesunout, by tak
měly proběhnout na jiném místě než je HN.
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření MP: Akci bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 394- 17038/18,
(uložen úkol číslo 23092).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na koncert, který pořádá Sportovní klub Nové Město nad Metují
z.s. jako doprovodnou akci ke Světovému poháru v lukostřelbě tělesně postižených sportovců, od pátku 06.07.2018, kdy
bude probíhat stavba pódia, do neděle 08.07.2018, kdy se bude bourat a odvážet pódium. RM souhlasí s uskutečněním
ohňostroje v sobotu 07.07.2018 po skončení koncertu, a to v době od 22:15 do 22:30 hodin. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které
budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu
a MP dohled nad celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj.
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Žádost o zapůjčení nízkého pódia
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/9 - Flash Příloha: RM 394 - 5/9 - Flash

Ing. T. K. žádá RM o zapůjčení 9 ks nízkého pódia na soukromou akci (svatbu) dne 05.05.2018. Pódium by si odvezl v
pátek 04.05.2018 a vrátil v pondělí 07.05.2018.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Ing. K. o zapůjčení nízkého pódia a souhlasit či nesouhlasit s jeho zapůjčením.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Nedoporučujeme půjčování pódia soukromým osobám, každou manipulací a převážením se pódium
opotřebovává.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 394- 17039/18
RM nesouhlasí se zapůjčením 9 ks nízkého pódia na soukromou akci Ing. T. K. Podium je využíváno a zapůjčováno pouze ke
kulturním a sportovním akcím, které se pro veřejnost konají na území města.
RM 394 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 394 - 23.4.2018

5.10 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 5/10 - Flash Příloha: RM 394 - 5/10 - 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 Krčín", 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 01.05.2018 do dne 29.06.2018. Celkem se jedná o finanční dar ve
výši 2.856 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 394 - 5/10.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 394- 17040/18
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 2.856 Kč. Dar je určen
výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 3 žáky, a to v období ode dne 01.05.2018 do dne 29.06.2018.
RM 394 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Poděkování za organizaci akce "Brány města dokořán"
Identifikace:
V sobotu 21.04.2018 se uskutečnila na Husově náměstí tradiční akce Brány města dokořán spojená s představením
některých novoměstských spolků. Pořadatelem akce byl Městský klub v Novém Městě nad Metují, doprovodné akce
proběhly na Zámku (zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů, výstava vláčků, prohlídky zámecké zahrady a
špýcharu).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

OŠKS vyhodnotil Brány města dokořán 2018 jako velmi vydařenou akci, radní vyjádřili stejný názor.
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 394- 17041/18
RM děkuje organizátorům akce "Brány města dokořán", která se uskutečnila v sobotu 21.04.2018 na Husově náměstí,
zvláště Městskému klubu v Novém Městě nad Metují, Zámku rodiny Bartoň-Dobenín a všem spolkům, které v rámci akce
představily svoji činnost. RM zároveň děkuje MP za součinnost při organizaci dopravy a TS při přípravě a průběhu akce.
RM 394 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 394 - 23.4.2018

Finance

16:40

OF

6.1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2018
Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/1 - Flash Příloha: RM 394 - 6/1 - Flash

Identifikace:

OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 31. 3. 2018. Rozpočet dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši
57 095,44 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 42 173,31 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činí 14 922,13
tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je způsoben zejména stavem rozpracovanosti akcí realizovaných ORM.
K rozhodnutí:
Informace o hospodaření města ke dni 31.03.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

Na dotazy radních, které se mj. týkaly daňové reformy a budou mít dopady na městský rozpočet, odpověděl Ing.
Kunte. Rovněž odpověděl na dotazy k vývoji rozpočtu pro případ, že by nedopadly některé předpokládané dotace.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17042/18
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2018.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/2 - Flash Příloha: RM 394 - 6/2 - Flash

Schválení likvidace, prodeje a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 394 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení, likvidaci a prodej majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17043/18,
(uložen úkol číslo 23093).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a prodej majetku v evidenci města a Technických služeb ve znění přílohy č. RM 394 6/2.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle článku
6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody
Zdroj. dokum.: RM 394 - 6/3 Příloha: RM 394 - 6/3

Identifikace:

Jedná se o nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro
opravy komunikací. Předpokládaný odběr pro rok 2018 je 100 tun v dávkách 3 - 6 tun týdně (dle potřeby).
Dodavatelem je Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, Obalovna Červený Kostelec,
za cenu 1.625 Kč + 21 % DPH = 1.966 Kč. Nákup bude prováděn na základě objednávky pro rok 2018.
K rozhodnutí:
Ne/schválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Obalovna v Červeném Kostelci je jediná obalovna v dostupné vzdálenosti od Nového Města nad Metují, ze které jsme
schopni přivézt směs v teplotě nutné ke zpracování.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17044/18
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel,
technické důvody a ukládá TS v roce 2018 realizovat nákup obalované směsi asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8
50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací od firmy Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 Machnín, Obalovna Červený Kostelec, za cenu 1.625 Kč + 21 % DPH = 1.966 Kč.
RM 394 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 27.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 394 - 23.4.2018

Různé

16:45

7.1 Program prevence rizikového chování - výzva 2018
Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/1 - Flash Příloha: RM 394 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování na svém jednání dne 18.04.2018 projednala předložené žádosti o
dotaci z rozpočtu města pro oblast prevence rizikového chování a zároveň navrhla výše podpory u jednotlivých
žádostí, které předkládá RM ke schválení. Podrobnosti viz příloha č. RM 394 - 7/1.
K rozhodnutí:
Schválit návrh pracovní skupiny na výši podpory jednotlivých předložených žádostí do dotačního Programu prevence
rizikového chování 2018 a zároveň pověřit ST podpisem veřejnoprávních smluv, které město s jednotlivými příjemci
dotace bude uzavírat.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 394- 17045/18,
(uložen úkol číslo 23094).
RM souhlasí s finančními částkami podpory jednotlivých žádostí do dotačního titulu Programu prevence rizikového chování
na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 7/1 takto: ZŠ, Komenského 15: Na prevenci jinak VII - 8.000 Kč, Na prevenci se
Semiramis - 14.000 Kč, Nezamotej se do sociálních sítí - 10.000 Kč, Potěšení ze zahrady a z objevování - 6.000 Kč. ZŠ a MŠ
Krčín: Adaptační pobyt - 30.000 Kč. ZŠ Malecí - Záchrana života aneb umět pomoci - 20.000 Kč, Zdravě a v pohybu - 9.000
Kč, Pozitivní třídí klima - 18.000 Kč, Jsme na jedné lodi - pokračování - 14.000 Kč. SPŠ, SOŠ a SOU - Kyberšikana, Pomocí
internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat - 15.000 Kč. Městská knihovna - Setkání s youtuberem - 6.000 Kč.
RM pověřuje ST podpisem veřejnoprávních smluv, které budou mezi poskytovatelem a příjemcem dotace uzavřeny. Tyto
smlouvy jsou uzavřeny dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva o společném postupu na nákup zemního plynu
Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/2 - Flash Příloha: RM 394 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Jedná se o smlouvu mezi centrálním a sdruženým zadavatelem.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření smlouvy a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 394- 17046/18
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se společností První novoměstská
teplárenská, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, ve znění přílohy č. RM
394 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.3 Zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně - rozmisťovací komise ze dne 11.04.2018
Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/3 - Flash Příloha: RM 394 - 7/3 - Flash

Identifikace:

RM je předložen zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 11.04.2018 ve znění přílohy č. RM
394 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místa v nájemním
domě s pečovatelskou službou Českých bratří 1145 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 394- 17047/18
RM bere na vědomí zápis č. 3B/2018 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 11.04.2018 a návrh na obsazení 1
místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místa na nájemním domě s pečovatelskou službou Českých
bratří 1145 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 394 - 7/3.
RM 394 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o výpůjčce odpadových nádob od fy EKO-KOM, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 394 - 7/4 - Flash Příloha: RM 394 - 7/4 - Flash

V roce 2007 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce kontejnery na třídění papíru.
Firma EKO-KOM, a.s., nyní nabídla výměnu odpadových nádob, které má město zdarma ve výpůjčce. Jedná se o 10
ks modrých kontejnerů na třídění papírů.
K rozhodnutí:
Schválit Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce nádob + pověřit ST jejich podpisem.
Odůvodnění:
V roce 2007 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce 10 ks modrých kontejnerů na
třídění papíru. Po 10 letech užívání by měly být kontejnery vyměněny za nové. Nové kontejnery město obdrží zdarma.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 394- 17048/18,
(uložen úkol číslo 23095).
RM schvaluje Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EKOKOM, a.s., Na Pankráci 685/17, 140 21 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 394 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 394 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb.
Identifikace:
Informace TAJ a PRAV k povinnostem radních dle zákona o střetu zájmů. Zákonem č. 14/2017 Sb. byl ode dne
01.09.2017 významně novelizován zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Do dne 30.06.2018 jsou tedy příslušní
veřejní funkcionáři podat oznámení za rok 2017 již podle ustanovení tohoto zákona a ne tak, jak byli dříve zvyklí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

PRAV informovala, že ta změna spočívá v tom, že v předchozích letech radní odevzdávali vyplněný příslušný formulář
s oznámením na papíře k PRAV. Nyní je ale třeba oznámení podat elektronicky do centrálního registru, jehož
správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR. V tomto registru musí být zapsáni všichni veřejní funkcionáři a do něj
musí podávat příslušná oznámení. Prostřednictvím veřejné datové sítě je možné do tohoto registru nahlížet. TAJ
informoval o snaze o legislativní změny, které by tuto oblast zjednodušily a také omezily povinnost předávat tak velké
množství fakticky soukromých údajů. Informoval, že všem radním bude pro připomenutí zaslána informace o postupu.
Případné konzultace jsou možné s PRAV a o způsobu přístupu atd. pak s Mgr. Kunteovou z OI.
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RM 394 - 23.4.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 394:

23.4.2018 16:55:56

Příští porada bude: RM 395, 9.5.2018, 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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