Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 320 (ve volebním období 14. zasedání) ze dne: 27.4.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 320 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11
12
13
14

Ing. Jan Štícha
Miroslav Trojan
Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová

15 Ing. Simona Vojnarová

Hosté:
1
Ing. Julius Kahanec
2
Jiří Hladík

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:06 13:39 17:33
sportu)
vedoucí odboru (Správa městských lesů)
13:39
vedoucí odboru (Technické služby)
14:07
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:42
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:42
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:32
města)

ředitel Akademické týdny, o. p. s.
ředitel MMUZ

13:06
17:33

Odchod
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
18:46

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:14
14:42
17:32
15:36

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

17:32

Částečná

13:39
18:29

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 320 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 320 (ve volebním období 14. zasedání) ze dne: 27.4.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:30
14:00
14:45
16:00
16:05
17:00
17:15

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 320 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11
12
13
14

Ing. Jan Štícha
Miroslav Trojan
Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová

15 Ing. Simona Vojnarová
Hosté:
1
Ing. Julius Kahanec
2
Jiří Hladík

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
13:06 13:39 17:33
sportu)
vedoucí odboru (Správa městských lesů)
13:39
vedoucí odboru (Technické služby)
14:07
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:42
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:42
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:32
města)
ředitel Akademické týdny, o. p. s.
ředitel MMUZ

13:06
17:33

Odchod
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
19:02
18:46

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

14:14
14:42
17:32
15:36

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

17:32

Částečná

13:39
18:29

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 320 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 319) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 319 ze dne 13.4.2015 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 280- 11862/13

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Usneseni:: RM ukládá OMM svolat schůzku s ŘSD k problematice monitoringu podloží pod I/14 v ul. U Zázvorky a předložit do RM
informace z této schůzky a návrh dalšího postupu.
Plnění:
Nyní se stále čeká na dokončení stavby "Oprava historické stabilizace skal pod Zázvorkou" následně bude společně s
ŘSD poptán monitoring, který by se měl zahájit po dokončení stavby, a který by měl zmonitorovat, zda dochází k
činnosti a poklesu skal v ul. U Zázvorky. Stavba "Oprava historické stabilizace skal pod Zázvorkou" bude ukončena ke
konci května 2015. RM 320 schválen nový termín: 22.6.2015 (Poptání a zadání monitoringu po dokončení stavby.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12147/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 278
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

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

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 320 schválen nový termín: 8.6.2015 (Čekáme na zpracování mapy p.
Andělem.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 304- 12881/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 018
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.6.2015

, výchozí: 25.6.2015

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

Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

Usneseni:: RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká Cyklostezky Krčín – Spy. RM
ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá
OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky pozemků.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 320 schválen nový termín: 25.6.2015 (Zaslali jsme vlastníkům záměr s
vybranou trasou č. 2 a čekáme na reakce vlastníků pozemků. Na jednání RM dne 25.06.2015 budeme informovat o
dalším vývoji.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 308- 13013/14
19 165
Věc:

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

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

Návrh zastřešeného pódia na Husově náměstí

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh ARCH na nové zastřešené pódium dle návrhu ve znění přílohy č. RM 308 - 3/4. RM ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH začít projednávat uvedený návrh s Městským klubem Nové Město nad Metují, regenerační
komisí a kulturní komisí. Výsledky včetně ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia předložit RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 320 schválen nový termín: 11.5.2015 (Ve všech komisích projednáno.
Cenová rozvaha bude předložena do RM 321.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 4.5.2015

RM 313- 13211/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 436
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k zastavění a pozemku p. p.
č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu parcelace, doplněného tak,
že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Pro splnění uvedeného úkolu byl RM 317 uložen úkol: RM ukládá OMM zajistit
projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to v souladu
se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci akce "Komunikace v
areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem finančních prostředků z §
6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje." S termínem plnění dne 08.06.2015. RM 320 schválen nový termín:
22.6.2015 (Posun termínu v návaznosti na úkol zadaný RM 317.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13240/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 454
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí:

27.4.2015

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

Místo na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí - podnět KKULT

Usneseni:: RM se seznámila s podnětem KKULT na vyřešení místa na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí a ukládá
OŠKS projednat tuto záležitost s ARCH, OMM, a ředitelkou MK. Návrhy vzniklé z tohoto jednání předložit k posouzení
KKULT, která je poté předloží se svým doporučením do RM.
Plnění:
Splněno, projednáno v RM 319 dne 13.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13262/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 573
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí:

27.4.2015

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

Výjezd RM do terénu

Usneseni:: RM ukládá TS zpracovat ve spolupráci s OMM, OŽP a ARCH návrh budoucího řešení zeleně na městských pozemcích
v ulici Vodárenská.
Plnění:
Po konzultaci s ARCH navrhujeme toto řešení. Na podzim tohoto roku pokácet přerostlé a nevhodné jehličnany na
konci ulice a břízu při vjezdu. Dle uvolněného prostoru poté zvážíme možnost a perspektivu nových stromů, které by
byly vysazeny na jaře 2016.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13267/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 578
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 320 schválen nový termín: 8.6.2015 (Žadatel zatím nepředložil upřesnění
žádosti ani nesdělil, zda má zájem o pozemek v původním rozsahu. Stále čekáme na jeho vyjádření.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13272/15
19 582
Věc:

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

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Usnesení komise KREG č. 1/2015 - zvýšení příspěvku města na obnovu památek

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit se zvýšením příspěvku města na obnovu kulturních památek v MPR z 10 % na 15 % z
celkové částky v Programu regenerace s platností od roku 2016.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.5.2015

RM 315- 13300/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 601
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Žádost MK o zapůjčení pódia - Brány města dokořán

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci
"Brány města dokořán", která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 25.04.2015. RM ukládá TS zajistit technickou
výpomoc s postavením a úklidem pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a
rozmístěním odpadkových košů. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
Plnění:
Splněno, akce proběhla.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 316- 13320/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 639
Věc:

Termín: 20.5.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 20.5.2015

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

První novoměstská teplárenská s. r. o. - koncepce budoucího přístupu k rozvoji

Usneseni:: RM projednala návrh Koncepce fungování společnosti První novoměstská teplárenská s. r. o. (dále jen "PNT s. r. o.") v
několika příštích letech ve znění přílohy č. RM 316 - 2/1. RM ukládá PNT s. r. o. dopracovat předloženou Koncepci
fungování PNT s. r. o. (viz příloha č. RM 316 - 2/1) o následující části:
1/ vytvoření záložních či alternativních zdrojů vytápění v duchu energetické koncepce města, a to jak z důvodů zajištění
řešení krizových situací, tak i pro další optimalizaci nabídky vytápění pro stávající i budoucí obchodní partnery
společnosti. Toto doplnit o předpoklad finančních potřeb a efektivitu (návratnost) souvisejících investic;
2/ zpracovat předpoklad možného budoucího nástupu lokálního vytápění v objektech stávajících klientů (lokální kotle,
solární články na teplou vodu či vytápění, geotermální čerpadla apod.) vč. možných dopadů na PNT s. r. o.;
3/ postupy a doporučení vedoucí ke změně vlastnické struktury společnosti - např. nabídka podílu pro SVJ či družstva
vlastníků.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Protože tento úkol překračuje hranice odbornosti zaměstnanců naší společnosti,
svěřili jsme jeho splnění panu Ing. Stanislavu Kučerovi. Vzhledem k tomu, že obšírné vypracování všech 3 částí úkolu
je časově náročné. RM 320 schválen nový termín: 20.5.2015 (Viz Hlášení o plnění úkolu.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 316- 13321/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 640
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Městské muzeum Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji

Usneseni:: RM projednala návrh Koncepce rozvoje Městského muzea Nové Město nad Metují (dále jen "MMUZ") ve znění přílohy
č. RM 316 - 3/1. RM ukládá řediteli MMUZ doplnit předloženou koncepci (viz příloha č. RM 316 - 3/1) o následující
informace:
1/ další rozvoj sbírek - vyhledávání cenných artefaktů a předmětů souvisejících s historií města a jejich zapojení do
sbírek MMUZ;
2/ zúžení tematického zaměření sbírek více k historii města;
3/ převod nebo prodej některých stávajících specializovaných zoologických sbírek;
4/ možná změna umístění historické lékárny;
5/ výstavní aktivity v prostorách MMUZ - nová témata;
6/ budoucí využití a koncepce fungování Spolkového domu.
Plnění:
Splněno, zařazeno jako samostatný bod v RM 320.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 316- 13324/15
19 643
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Městský klub Nové Město nad Metují - koncepce budoucího přístupu k rozvoji činnosti

Usneseni:: RM projednala návrh Koncepce rozvoje fungování Městského klubu Nové Město nad Metují (dále jen "MK") ve znění
přílohy č. RM 316 - 5/1. RM ukládá OMM předložit ve spolupráci s MK návrh nezbytného řešení, které umožní další
rozvoj činnosti MK, tzn. úpravy Kina 70 - vybudování šatny, rozšíření pódia, výměna nábytku v části foyer určenému
pro zázemí festivalu a při dalších akcích a nákup + instalace nezbytné divadelní techniky.
Plnění:
Splněno, návrhy byly projednány v RM 319, následně přešly tyto body na program jednání ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 4.5.2015

RM 317- 13329/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 659
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ulici Komenského

Usneseni:: RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, zda a za jakých podmínek bude zveřejněn záměr města prodat pozemek p. p. č.
304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeném na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13342/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 671
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Koupě pozemku do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi části pozemku p. p. č. 418/5 v k. ú. Krčín od Ing. D. V., a to o výměře, která bude
upřesněna geometrickým plánem zhotoveným na náklady města za těchto podmínek: kupní cena 15 Kč za 1 m2
pozemku s tím, že město uhradí náklady na geometrický plán, návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a daň z
nabytí nemovitosti a dále RM ukládá OMM zajistit vyhotovení geometrického plánu. RM doporučuje ZM nepožadovat
vypracování znaleckého posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad Metují ze
dne 11.12.2014, protože to vzhledem k celkové kupní ceně v tomto případě nepovažuje za účelné a hospodárné.
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13343/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 672
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Koupě lesního pozemku do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku pozemková parcela č. 325/2 o výměře 3 475 m2 v k. ú. Blažkov u
Slavoňova za částku 27.140 Kč od manželů J. a M. Z. s tím, že město uhradí návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí a uhradí daň z nabytí nemovitosti. RM doporučuje ZM přistoupit na cenu stanovenou předloženým
znaleckým posudkem, protože považuje za účelné a hospodárné nezadávat další posudek.
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13346/15
19 675
Věc:

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

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Koupě pozemku do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. č. 1947/4 o výměře 55 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, odděleného GP č. 1957-065/2014 z pozemků p. p. č. 1947/1 a p. p.
č. 1941/1 v k.ú. Nové Město nad Metují vedených na LV č. 3175 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z vlastnictví
manželů Ing. J. M. a Mgr. V. M. za cenu 120 Kč za 1 m2 pozemku s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do
katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti a souhlasí s podmínkami manželů M.: v rámci projektu na stavbu
komunikace bude vyprojektován sjezd v šířce cca 10 m ve vzdálenosti cca 5 m od nejvyššího bodu pozemku 1947/1 v
k. ú. NM a v rámci stavby zpevněné komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu vybudován
snížený obrubník, odvodnění komunikace bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů M. na
protilehlou stranu, tj. ve směru komunikace z kopce dolů na pravou stranu tak, aby voda z komunikace nezatékala na
pozemek manželů M., na komunikaci budou umístěné příslušné dopravní značky omezující rychlost a hmotnost
vozidel a případně bude vybudována výhybka projíždějících vozidel. Vše bude upřesněno v příslušném stavebním
řízení, kterého budou manželé M. účastníky. RM doporučuje ZM nepožadovat vypracování znaleckého posudku podle
Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014, protože to v tomto
případě nepovažuje za účelné a hospodárné. Výměra pozemků je větší pouze o 15 m2 proti zásadám, ve kterých je
uveden požadavek na vyhotovení znaleckého posudku ceny nemovitosti v daném místě a čase obvyklé pro pozemky s
výměrou nad 40 m².
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 317- 13347/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 676
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005280/VB/1 Název stavby: Nové Město n.M., knn rekon. ul. T. G. Masaryka,
na pozemcích pozemková parcela č. 2071/1, č. 619/26, č. 619/8, č. 368/9, vše druh pozemku ostatní plocha a
pozemková parcela č. 659/1, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV
č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Sjednaná cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným
břemenem a celková cena bude stanovena dle výměry zjištěné geometrickým plánem, podle skutečného provedení,
vyhotoveným na náklady žadatele.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13348/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 677
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.4.2015

, výchozí:

23.4.2015

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

Směna pozemku pro chodník v ul. Na Táboře

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit se směnou pozemku pozemková parcela č. 2352 o výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, odděleného geometrickým plánem č. 1955-174/2014 z pozemku stavební parcela č. 83 o výměře 289 m², druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 14 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z podílového
spoluvlastnictví pana R. H. a paní K. U. za sjednanou celkovou cenu 1.760 Kč za pozemek pozemková parcela č.
2281/4 o výměře 44 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, oddělený geometrickým plánem č. 1955-174/2014 z pozemku
pozemková parcela č. 2281 o výměře 124 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsaného LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, za sjednanou celkovou cenu 1.760 Kč s tím,
že město Nové Město nad Metují uhradí náklady na vklad práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí
uhradí každá ze stran samostatně. RM doporučuje ZM nepožadovat vypracování znaleckého posudku podle Zásad o
nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město nad Metují ze dne 11.12.2014, protože to v tomto případě
nepovažuje za účelné a hospodárné. Výměra pozemků je větší pouze o 4 m2 proti zásadám, ve kterých je uveden
požadavek na vyhotovení znaleckého posudku ceny nemovitosti v daném místě a čase obvyklé pro pozemky s
výměrou nad 40 m².
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13357/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 684
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Program regenerace - příspěvky města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit povinný příspěvek města v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 pro zachování
a obnovu kulturních památek, kdy příspěvek města (10 % celkových nákladů u FO a 20 % u církve) bude poskytnut: 1/
p. T. Ch., obnova schodů do sklepa a 1. patra, příspěvek 50 tis. Kč, 2/ paní L. H., obnova přemostění, repase dřev.
prvků, příspěvek 60 tis. Kč, 3/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují, obnova střešního pláště farní
bašty v městském opevnění, příspěvek 40 tis. Kč, 4/ Římskokatolická farnost-děkanství Nové Město nad Metují,
obnova a nátěr šindelových střech kostela Nejsvětější Trojice, příspěvek 180 tis. Kč, 5/ Římskokatolická farnostděkanství Nové Město nad Metují, obnova omítek štítů č. p. 1227, 1228, příspěvek 180 tis. Kč, 6/ p. P. B., obnova
krovu a podlahy půdy, příspěvek 90 tis. Kč, 7/ p. J. M. B. - D., obnova nosné konstrukce, šindele, nátěr mostu
(Jurkovičův), příspěvek 90 tis. Kč, v celkové výši všech příspěvků města 690 tis. Kč.
Plnění:
Splněno. V ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13358/15
19 685
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Dětská hřiště - výběr dětského hřiště pro obnovu a rozšíření

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh paní A. S. pro úpravy dětského hřiště v krčínském parku. RM schvaluje odstranění
stávajícího petangového hřiště. RM ukládá OMM předložit návrh využití částky 400.000 Kč na dětská hřiště ve městě v
roce 2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 317- 13404/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 705
Věc:

Termín: 15.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 15.4.2015

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a převodu majetku v evidenci MŠ Rašínova 600, Klub Mandl Nové Město nad Metují,
Technických služeb, Areálu Pavlátova louka, Chatové oblasti, ZŠ Malecí a majetku města ve znění přílohy č. RM 317 6/1.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13423/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 728
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Permanentky pro služební vozidla města - zvýšení počtu

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít na období ode dne 01.04.2015 do dne 31.12.2015 s nájemcem zpoplatněných veřejných
parkovišť v ul. Komenského (u Rychty a před bankami), p. Karlem Balašem (IČO: 25957481), příslušný dodatek ke
smlouvě o nájmu s tím, že sjednané roční nájemné ve výši 14.520 Kč (bez DPH 12.000 Kč) se ode dne 01.04.2015
snižuje o 194 Kč (bez DPH o 160 Kč) měsíčně, a to jako kompenzace za permanentky na parkování po nezbytně
nutnou dobu pro 8 služebních vozidel města Nové Město nad Metují, 1 vozidlo Městské knihovny Nové Město nad
Metují a 2 služební vozidla Městského střediska sociálních služeb Oáza s tím, že nájemce jiný způsob vybírání
parkovného než je parkovné stanovené smlouvou o nájmu používat nebude. Měsíční nájemné za obě parkoviště bude
ode dne 01.04.2015 do dne 31.12.2015 činit 1.016 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13425/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 729
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí:

27.4.2015

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

Prodej pozemku z majetku města - manž. Formanovi

Usneseni:: RM ukládá OMM připravit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 715/36 v šíři 1 m až 1,5 m od kraje pozemku
manželů Formanových tak, aby zbývající část pozemku města umožňovala plynulé napojení na chodník na pozemku
města p. p. č. 704/1 v ul. Rovná a komunikaci na pozemku města p. p. č. 709/1 ve směru k RD č. p. 1403 a č. p. 1429
v ul. Na Výsluní.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13426/15
19 730
Věc:

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

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Prodej pozemku z majetku města pod stavbou zámkové dlažby

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. p. č. 715/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú.
Nové Město nad Metují do vlastnictví paní Ladislavy Losenické, nar. 1957, bytem Vodárenská 1380, Nové Město nad
Metují a to za částku 100 Kč/m2 pozemku s tím, že uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí
nemovitosti a náklady na geometrický plán, a to za těchto podmínek: podzemní hydrant společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., který se nachází na požadovaném pozemku bude přemístěn na náklady žadatele a dle
požadavku vlastníka hydrantu tak, aby byl vždy přístupný. Geometrický plán na zaměření pozemku bude vyhotoven za
účasti OMM až po přemístění podzemního hydrantu. RM ukládá OMM předložit věc k projednání ZM až po zhotovení
příslušného geometrického plánu z důvodu přesného stanovení výměry požadovaného pozemku.
Plnění:
Bude předloženo ZM, až po přeložení hydrantu a předložení geometrického plánu. Navrhujeme zatím úkol vyřadit.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 318- 13432/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 736
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 11.5.2015

, výchozí: 11.5.2015

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

VŘ - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“

Usneseni:: RM vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ uchazeče
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jejichž
nabídky byly při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazeny. RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Nové Město nad
Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ vítězné firmě NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, na
základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, za vysoutěženou nabídkovou cenu 6.658.074 Kč bez DPH a bez
rezervy, celkem 8.237.769 Kč vč. DPH a vč. rezervy. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové ve znění přílohy č. RM 318 - 3/1 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Běžela odvolací lhůta, k podpisu smlouvy dojde po předložení všech požadovaných dokumentů vítěznou firmou. RM
320 schválen nový termín: 11.5.2015 (Vítězná firma musí předložit požadované doklady v originále, poté dojde k
podpisu smlouvy.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13434/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 738
Věc:

Termín: 30.5.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 30.5.2015

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

Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les

Usneseni:: RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (betula pendula) a 5 ks túji (thuja occidentalis), které jsou přilehlé ke
hřbitovní zdi na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 320 schválen nový termín: 30.5.2015 (Kácení břízy a thují na hřbitově
souvisí s investiční akcí Oprava hřbitovní zdi, kterou má na starosti OMM. Dle sdělení čekají na povolení k pokácení.
Kácení a úklid bude hrazen z prostředků schválených na tuto investiční akci.)
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 318- 13440/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 744
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Úpravy nájezdové plochy před navrhovaným objektem "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře na poze

Usneseni:: RM ukládá OMM, aby k souhlasu, který RM udělila v bodě RM 318 - 3/2, doplnilo podmínky města, aby žadatel při
výstavbě akce "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují" rozšířil stávající pás se
zatravňovacími dlaždicemi před budoucí stavbou o nájezdové oblouky, které budou také ze zatravňovacích dlaždic.
Dále pak podmínku, aby parkovací místa na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují byla vybudována ze
zámkové dlažby, pokud proti tomu nebude mít připomínky OŽP.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13443/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 747
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Informace o omezení provozu fy CETUS CZ, č. p. 926
Int: OSN/299

Usneseni:: RM bere na vědomí informace o vývoji situace v objektu č. p. 926, ul. U Lípy a ukládá OMM svolat jednání všech
zúčastněných o dalším postupu, případně návrhu variant řešení této situace.
Plnění:
Splněno. Schůzka se uskutečnila dne 13.04.2015 - výsledek, odpověď na dopis fy CETUS.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13444/15
19 748
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí:

27.4.2015

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

Pronájem nebytových prostor v č. p. 415
Int: OSN/300

Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu bývalé rehabilitace, č. p. 415, ul. 28. října zájemci Mateřská
škola a Základní speciální škola NONA o.p.s., IČO: 25299140, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
cenu 290 Kč/m2/rok, tj. 54.810 Kč/rok. Dále RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit návrh nájemní smlouvy a
předložit ho do nejbližší RM.
Plnění:
Splněno. Smlouva předložena do RM 320.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 318- 13450/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 752
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

Usneseni:: RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně
přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 90
tis. Kč, SK Nové Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč.
Plnění:
Splněno, předloženo ZM 107 dne 23.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13453/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 754
Věc:

Termín: 15.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 15.4.2015

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

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

Usneseni:: RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2015 a
vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění
přílohy č. RM 318 - 6/2.
Plnění:
Splněno - bylo vyplaceno v dubnovém výplatním termínu.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13454/15

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 755
Věc:

Termín: 20.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

20.4.2015

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

Podlicenční smlouva k užití ortofotomapy správního území ORP Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje Podlicenční smlouvu k užití ortofotomapy správního území ORP Nové Město nad Metují mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČO:
25351079, DIČ: CZ25351079, ve znění přílohy č. RM 318 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno, smlouva podepsána, probíhá jednání o způsobu předání dat.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13462/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 760
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

23.4.2015

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

Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ze dne 18.03.2015. a schvaluje návrh KV, že se v nadcházejícím období přednostně zaměří na kontrolu veřejných
zakázek, výběrových a poptávkových řízení (viz usnesení ZM č. 106-7245/15) a ve spolupráci s interním auditorem i na
kontrolu dotací. RM ukládá ST a TAJ zajistit pro KV požadované podklady.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13464/15
19 762
Věc:

Termín: 23.4.2015

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

, výchozí: 23.4.2015

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

Zastoupení města v orgánech zájmového sdružení právnických osob Městský klub Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit delegaci referentky odboru finančního, paní Ivany Obršálové do Dozorčí rady Městského
klubu Nové Město nad Metují, a to náhradou za Ing. Jiřinu Steinhauserovou, která odešla do důchodu.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 319- 13465/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 770
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - mobilní zahrádka na Husově náměstí - CAFÉ POHODA JAZZ

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít s p. Roman Lichým, IČO: 115 90 084, Přibyslavská 1400, Nové Město nad Metují, smlouvu o
výpůjčce části pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky před provozovnu v
domě čp. 1205 na dobu určitou ode dne 14.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: 1) zahrádka bude na
přechodnou dobu ode dne 04.06.2015 do dne 08.06.2015 odstraněna z důvodu konání sportovní akce, 2) vypůjčitel si
zajistí potřebná povolení a souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění zahrádky, 3) vybavení a zařízení
zahrádky bude v souladu s podmínkami Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13466/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 771
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí:

27.4.2015

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

Výpůjčka pozemku - turistická základna na Rezku

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ve smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21.06.2010 na pozemek
pozemková parcela č. 1193/1 o výměře 4435 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v katastrálním území a obci Nové
Město nad Metují, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod dobu trvání výpůjčky do dne 21.06.2015 na dobu trvání do dne 21.06.2016 z důvodu změny
podmínek smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu do majetku města, a to dle předloženého návrhu na
zveřejnění záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13467/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 772
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Pronájem části pozemku (chodníku) k podnikání - zahrádka před CHEErS

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít s pí Vendulou Ježkovou, IČO: 753 04 619, provozovna CHEErS… nejen sýry v domě č. p. 53,
ul. Komenského, Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu části pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, za účelem
umístění mobilní zahrádky před provozovnu v domě č. p. 53 na dobu určitou ode dne 15.04.2015 do dne 15.10.2015 za
těchto podmínek: 1) nájemné ve výši 1000 Kč za celou dobu nájmu pozemku pro umístění 3 stolků a 9 židlí, 2)
nájemce si zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání (na pozemku je chodník), 3)
zahrádka, vč. příp. vodicích prvků - květináčů - bude po ukončení denního provozu vždy odklizena, 4) zařizovací prvky
budou v souladu s požadavky ARCH dle předloženého návrhu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13468/15
19 773
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu část pozemku pozemková parcela č. 876/3 o výměře
9 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedený na LV 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, dle
předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že
minimální cena nájmu je 7 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

Odpovídá (Garant) : ST

19 774
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 319- 13469/15

, výchozí: 23.4.2015

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

Koupě pozemku do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. č. 1947/5 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, odděleného GP č. 1957-065/2014 z pozemků p. p. č. 1947/2 v k.ú.
Nové Město nad Metují vedených na LV č. 1763 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z vlastnictví manželů
Bohuslava Danielise a Jaroslavy Danielisové, bytem Českých legií 94, Nové Město nad Metují za cenu 130 Kč za 1 m2
pozemku s tím, že město uhradí náklady na geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti
a souhlasí s podmínkami manželů Danielisových: v rámci projektu na stavbu komunikace bude vyprojektován sjezd v
šířce cca 5 m a v rámci stavby zpevněné komunikace v ulici K Sirkárně bude v místě vyprojektovaného sjezdu
vybudován snížený obrubník, odvodnění komunikace bude projektováno a vybudováno směrem od pozemku manželů
Danielisových na protilehlou stranu, tj. ve směru komunikace z kopce dolů na pravou stranu tak, aby voda z
komunikace nezatékala na pozemek manželů Danielisových. Vše bude upřesněno v příslušném stavebním řízení,
kterého budou manželé Danielisovi účastníky.
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 775
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 319- 13470/15

, výchozí: 23.4.2015

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

Koupě pozemku do majetku města

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 922/1 o výměře 1255 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
vedený na LV č. 1310 pro k. ú. Nové Město nad Metují od vlastníka, paní Drahomíry Chalupové, bytem Nerudova 373,
51771 České Meziříčí a to za sjednanou cenu 14 Kč za 1 m2 pozemku, tj. celkem 17 570 Kč s tím, že město uhradí
náklad na vklad do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitostí. RM doporučuje ZM
nepožadovat vypracování znaleckého posudku podle Zásad o nakládání s nemovitosti v majetku města Nové Město
nad Metují ze dne 11.12.2014, protože to vzhledem k celkové ceně pozemku v tomto případě nepovažuje za účelné a
hospodárné.
Plnění:
Do ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 779
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 319- 13475/15

, výchozí:

23.4.2015

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

Aktuální stav projektů

Usneseni:: RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 14.01.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 3/3.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
4.5.2015
Poznámka:

RM 319- 13479/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

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

19 783
Věc:

Závěr:

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Nákup dekoračního vybavení do Kina 70 - rozpočtové opatření

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit novou rozpočtovou položku "Nákup dekoračního vybavení do Kina 70". ZM schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 100.000 Kč na tuto novou položku z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13480/15
19 784
Věc:

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

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

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

Architektonická studie - multifunkční využití Kina 70 - rozpočtové opatření

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu 2015 novou položku "Architektonická studie dispozičně - provozního řešení Kina
70". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - přesun 120.000 Kč na tuto novou položku z § 6409 - rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje. RM doporučuje ZM schválit výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. RM doporučuje ZM schválit přímé zadání zpracování "Architektonická studie dispozičně - provozního
řešení Kina 70" městskému architektovi Mgr. A. Vítu Lukasovi.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

Odpovídá (Garant) : ST

19 786
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 319- 13483/15

, výchozí: 27.4.2015

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

OV Spy - chodník Na Drahách - Zásobník investičních akcí

Usneseni:: RM ukládá OMM vložit akci Rekonstrukce chodníku v ulici Na Drahách do Zásobníku investičních akcí města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
4.5.2015
Poznámka:

RM 319- 13487/15

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 23.4.2015

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

19 788
Věc:

Závěr:

, výchozí: 23.4.2015

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

Bezúročná půjčka v souvislosti s akcí „Chodník v ulici Na Táboře“

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují jako zapůjčitelem na straně
jedné a p. Romanem Herclíkem, bytem Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují a paní Kristinou Ulrichovou, bytem
Na Táboře 1033, 549 01 Nové Město nad Metují jako vydlužiteli na straně druhé na částku ve výši 35.000 Kč na
zakoupení domácí čističky odpadních vod pro dům č. p. 1033 v ul. Na Táboře. Investice je vyvolaná stavbou chodníku
v ul. Na Táboře.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13488/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 789
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 23.4.2015

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

Stížnost proti vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "Stavební úpravy chodníků ul. Rašínova a 28. ří

Usneseni:: RM projednala stížnost pana Ing. Ivana Haška, p. Jaroslava Šimka, p. Vladimíra Rotta a p. Luboše Rotta proti vydání
Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby "Stavební úpravy chodníků ul. Rašínova a 28. října Nové Město nad Metují,
Rašínova, 28. října" ze dne 08.04.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 3/16. RM ukládá ST a TAJ zajistit zpracování
odpovědi na tuto stížnost a předložit ji na vědomí ZM.
Plnění:
Splněno - odpověď odeslána a dána na vědomí na ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13490/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 791
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 27.4.2015

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

Žádost o souhlas se stavební činností a s dopravním značením

Usneseni:: RM souhlasí s realizací akce "Rekonstrukce místní sítě STL/NTL Nové Město nad Metují v ul. Příčná, Okružní, Nová a
Řadová" v termínu ode dne 11.05.2015 do dne 10.07.2015 a s příslušným DZ. RM souhlasí, aby v týdnu ode dne
18.05.2015 do dne 22.05.2015 byl proveden překop křižovatky v ul. Řadová x Stavební po dobu 2-3 dnů, s tím, že
průjezd vozidel bude zajištěn přejezdovým plechem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13492/15
19 793
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2015
Int: OSN/303

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.03.2015 ve znění přílohy č. RM 319 - 4/2.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
4.5.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 4.5.2015

RM 319- 13493/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 794
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
Int: OSN/304

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ke dni 31.03.2015 ve znění
přílohy č. RM 319 - 4/3.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13494/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 795
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.03.2015

Int: OSN/305
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.03.2015 ve znění přílohy č. RM
319 - 4/4.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13495/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 796
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Provozní řád - Městská ubytovna, č. p. 179
Int: OSN/306

Usneseni:: RM schvaluje znění Provozního řádu městské ubytovny v objektu č. p. 179, ul. 1. máje ve znění přílohy č. RM 319 - 4/5
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13496/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 797
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Zápis č. 111 bytové komise ze dne 08.04.2015

Int: OSN/307
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu č. 111 bytové komise ze dne 08.04.2015, ve znění přílohy č. RM 319 4/6.
Plnění:
OSN bere na vědomí.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13498/15
19 799
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"

Usneseni:: RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2015 příspěvkové organizaci Základní škola Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod o 12.852 Kč. RM ukládá OŠKS projednat s vedením školy možnost využívání travního
traktoru i jinými příspěvkovými organizacemi.
Plnění:
Splněno. Paní ředitelka souhlasí se zapůjčením travního traktoru jiným příspěvkovým organizacím za podmínky, že
pracovník této organizace bude řádně a prokazatelně proškolen autorizovaným pracovníkem na obsluhu tohoto typu
zařízení a v době zápůjčky nebude mít traktor využití v "ZŠ Malecí". Dále musí být zajištěn převoz na určené místo,
neboť zařízení není uzpůsobeno pro pohyb na místních komunikacích. Případná zápůjčka bude řešena smluvním
vztahem.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 319- 13503/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 802
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy - Smetanovské dny

Usneseni:: RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na
akci 32. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2015" při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov ve
znění přílohy č. RM 319 - 5/6 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsaná.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13504/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 803
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy - Novoměstský hrne

Usneseni:: RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na
37. ročník Festivalu české filmové a televizní komedie „Novoměstský hrnec smíchu 2015“ ve znění přílohy č. RM 319 5/7 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno, smlouva je podepsaná.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13505/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 804
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 23.4.2015

, výchozí:

23.4.2015

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

Zápis č. 2 z jednání KSPORT

Usneseni:: RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání sportovní komise ze dne 07.04.2015 a bere tento zápis na vědomí ve
znění přílohy č. RM 319 - 5/8.
RM schvaluje ocenění ve formě finančního daru za dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti sportu ve
prospěch občanů města Nové Město nad Metují pro SK Krčínský prak ve výši 5 tis. Kč a pro Nezávislou společnost
Luštinec Nové Město nad Metují ve výši 18 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 319 - 5/4 takto: TJ Sokol Vrchoviny 45 tis. Kč, YOSHINKAN Nové
Město nad Metují 46 tis. Kč, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují 25 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s
jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy schválené RM 315 dle přílohy č. 315 - 13303/15 ze dne
16.02.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 319 - 5/4 takto: SK Nové Město nad Metují 1.050 tis.
Kč, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují 100 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují 270 tis. Kč (poskytnuta záloha
40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 105 - 7225/15 dne 29.01.2015), TJ. Sokol Krčín 280 tis. Kč, TJ Spartak Nové
Město nad Metují 950 tis. Kč (poskytnuta záloha 400 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 104 - 7196/14 dne
11.12.2014), TJ. Sokol Nové Město nad Metují 135 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují 417 tis. Kč, Aeroklub Nové
Město nad Metují 140 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují 216 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují 75 tis. Kč,
Florbalová škola Nové Město nad Metují 163 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují
110 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují 95 tis. Kč.
Plnění:
Splněno, předloženo ZM 107 dne 23.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13508/15
19 806
Věc:

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

Termín: 27.4.2015

, výchozí:

27.4.2015

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

Pamětní deska Vl. Moravce - podnět KKULT

Usneseni:: RM se seznámila s vyjádřením kulturní komise k návrhům na pamětní desku Vlastimila Moravce. RM ukládá ST
projednat doporučení kulturní komise s předsedou OV Spy.
Plnění:
Splněno. Doporučení kulturní komise bylo projednáno s předsedou OV Spy, podnět bude zařazen do dalšího jednání
OV.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 319- 13513/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 808
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 23.4.2015

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

Dotace 2015 - posouzení žádostí

Usneseni:: 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 319 - 6/3 takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen "NM") 5 tis. Kč,
Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 3 tis. Kč, Český svaz včelařů o.s., základní organizace NM 2 tis. Kč,
MO Českého rybářského svazu NM 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK Nové Město nad Metují 13 tis. Kč, ZO
českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných
hasičů - Spy 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Krčín 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 10 tis. Kč,
Český svaz chovatelů ZO NM 3 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 15 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 2,5
tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Hradec Králové 15 tis. Kč, Laxus,
o. s. Nymburk 10 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 15 tis. Kč, Společné cesty o.s. Náchod
5 tis. Kč, Péče o duševní zdraví - region Pardubice 5 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3 takto: Sportovní klub Nové Město nad Metují
20 tis. Kč, TJ Sokol Krčín NM 10 tis. Kč, Městský fotbalový klub NM 20 tis. Kč, TJ Sokol NM 5 tis. Kč, Příležitost k
podání ruky o.s, NM 10 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (Zámecká školka) 10 tis. Kč, o.s. První řešení NM 3
tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 30 tis. Kč, Spolek Breakdance a Streetdance NM 4 tis.
Kč, Obec Černčice (publikace) 20 tis. Kč, SAVAGE COMPANY s.r.o. Náchod 5 tis. Kč, Zámek rodiny Bartoň - Dobenín
v Novém Městě nad Metují 9 tis. Kč, Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit 2 tis. Kč, David
Novotný Náchod 10 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. RM 315-13303/15.
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 319 - 6/3 takto: Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko „ÚTA“ NM 30 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o. s. NM 40 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov
svatého Josefa Dvůr Králové 15 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 20
tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 319 - 6/3 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 1 141
tis. Kč (300 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 800 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 90 tis. Kč, NONA společnost zdravotně postižených, o. s. NM (provoz) 660 tis. Kč, NONA - společnost zdravotně postižených, o. s. NM
(sociální rehabilitace) 15 tis. Kč.
Plnění:
Schválené dary a dotace jsou poukazovány žadatelům. Dary a dotace, které jsou v kompetenci ZM byly projednány v
ZM 106 dne 23.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13515/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 810
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 23.4.2015

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

Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platné

Usneseni:: RM vzala na vědomí informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, a doporučuje ZM ponechat odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva ve stávající výši.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13517/15
19 812
Věc:

Termín: 23.4.2015

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

, výchozí: 23.4.2015

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

Odměna - pí Věra Řeháková - oddávání

Usneseni:: RM doporučuje ZM schválit zvýšení odměny paní Věře Řehákové o 400 Kč s platností ode dne 01.05.2015. Tímto by
se odměna za činnost v komisi SPOZ zvýšila na částku 600 Kč.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 4.5.2015

RM 319- 13518/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 813
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 23.4.2015

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

ZM 107 (5) - program

Usneseni:: RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 107 (5): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení;
3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13519/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 814
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 23.4.2015

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

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

Usneseni:: RM doporučuje ZM pověřit ST kladným hlasováním ve všech bodech pořadu jednání řádné Valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., která je svolána na 18.06.2015.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13522/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 815
Věc:

Termín: 23.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 23.4.2015

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

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usneseni:: RM schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (do 50.000 Kč) vč. žádosti o dotaci ve znění přílohy
č. RM 319 - 7/5. RM doporučuje ZM schválit vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v
rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (nad 50.000 Kč) ve
znění přílohy č. RM 319 - 7/5.
Plnění:
ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13527/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 817
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

27.4.2015

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

Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup komunální techniky, rider pro sečení

Usneseni:: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na nákup
komunální techniky - rideru na sečení nabídku č. 2 od firmy Milan Roušavý, IČO: 11072644, Lipovka 118, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 189.256 Kč bez DPH, DPH 21% 39.744 Kč, celkem 229.000 Kč vč. DPH,
v případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem bude stanoveno pořadí na 2. místě, a to nabídka č. 1 od firmy
NEVAP s.r.o., Čánka 58, 517 73 Opočno, IČO: 27463761, za nabídkovou cenu 199.628 Kč bez DPH 21% 41.922 Kč,
celkem 241.550 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy v rozsahu zdrojového dokumentu č. RM 319 - 7/10.
Plnění:
Splněno - smlouva podepsána.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 319- 13529/15
19 818
Věc:

Termín: 23.4.2015

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

, výchozí: 23.4.2015

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

Odpověď na žádost p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí Dany Vanické a Ing. Václ

Usneseni:: RM schvaluje písemnou odpověď pro žadatele: p. Miroslava Hofmanna, Ing. Jaroslava Špičky, p. Jiřího Šrámka, pí
Dany Vanické a Ing. Václava Zilvara, ze dne 23.03.2015, ve věci transparentního zveřejňování všech informací o
referendu a dalších souvisejících záležitostech. RM doporučuje ZM vzít na vědomí dopisy ve znění přílohy č. RM 319 7/12.
Plnění:
Splněno - viz ZM 107.
Ze dne:
Závěr:
4.5.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Kontrola úkolů

13:30

ST

1.1 Informace ze SL a TS

Identifikace:
Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální činností a
s řešenou problematikou SL (Odbor správy lesů) a TS (Technických služeb města Nové Město nad Metují). Informace
přednesli vedoucí SL - pan Ing. Jan Štícha a vedoucí TS - p. Miroslav Trojan.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jan Štícha vedoucí odboru Správa městských lesů

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí správy lesů (dále jen „SL“), pan Ing. Jan Štícha, byl pozván na jednání RM, aby radní v krátkosti seznámil s
činností odboru - příchod ve 13:39 hodin - na úvod - zákonem č. 172/1991 Sb., se vrací lesy obcím; správa lesů
ustanovena dne 27.01.1992 - usnesením č. RM 23/92.
Od r. 1996 jsou lesy města zařazeny do lesů zvláštního určení s převažujícím společenským posláním, hospodaří se
v nich jinak než v lesích hospodářských - tak aby byl dosažen účel, pro který byly zařazeny do lesů zvl. Určení. V roce
2006 byly přijaty „zásady hospodaření“ - mají dva zásadní cíle, a to ekonomické a ekologické. Připravil se
fotodokumentaci, kterou radním rozdal a k tomu bude komentovat - Ing. Maur - ideální stav je mít ty barvy vyvážené SL - ano. Ing. Maur - za jak dlouho předpokládáme, že výsadbou dáme dohromady? SL - za tři generace. Poté dlouze
okomentoval fotodokumentaci. Dále přehled návštěvnosti (kolik lidí, dětí, psů, aut, atd.). MST - za letošní rok se také
nechaly dělat čísla. Ve "špičkový" den tam přijde až 500 návštěvníků za den. ST - ke znečištění cesty v Klopotově - již
je vyčištěná. Ing. Maur - to byl jeho dotaz a moc za to děkuje. Dotaz - z hlediska doplnění místa - co tam ještě chybí?
SL - chceme tam udělat parkoviště pro kola, atrakce pro děti, ale zvážit co a v jakém množství. Dne 31.12.2015 končí
lesní hospodářský plán - za uplynulých 10 roků (LHP 2006-2015) je vypracováno „Zhodnocení stavu lesa a
dosavadního hospodaření“ - závěry jsou pro nás příznivé. Ode dne 01.01.2016 bude nový hospodářský plán - a k
tomuto termínu nastoupí nový vedoucí SL. TAJ - ten vzejde z výběrového řízení.
Dalším vystupujícím byl vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále jen „TS“), p. Miroslav
Trojan - příchod ve 14:14 hodin - Uvedl počet pracovníků TS, celkem 27 lidí vč. vedoucího TS a pí Raichové, která
vyřizuje veškerou administrativu TS, 3 pracovnice zajišťují provoz WC, 2 pracovníci provoz a údržbu smuteční obřadní
síně a hřbitovů, ostatní se starají o údržbu, čištění, výzdobu a opravy ve městě vč. veřejného osvětlení a městského
rozhlasu a poskytují dopravní a stěhovací služby pro ostatní organizace zřízené městem. Údržbu dělíme na zimní a
letní sezónu a v mezidobí se vždy připravuje technika pro použití v nadcházejícím období. Většinu pracovního času
věnují TS běžné opakující se činnosti, která je orientovaná na čištění města, úklid veřejného prostranství a
kontejnerových stání, vysypávání odpadkových košů, sekání trávy, opravu městského mobiliáře, opravy vlastní
techniky, strojů a nářadí. V zimě TS zabezpečují schůdnost chodníků a sjízdnost komunikací úklidem sněhu a
následným posypem.
Úkoly TS zadává ZM, RM, PVO, dále reagují na podněty, žádosti a stížnosti občanů. V letní sezóně se snaží alespoň
1 den v týdnu věnovat opravám místních komunikací. Důležitým úkolem letošního roku je dokončit zavedení
městského rozhlasu do lokality Kaštánek. Tato akce se zdržela vyřizováním všech povolení pro přivedení protlaku pod
silnicí I/14.
- vyhodnocení výběrového řízení na nákup užitkového vozu a sekačky RIDER. Nyní čekáme na dodání této techniky
- nákup pily na řezání betonové dlažby přímo od výrobce z Třebechovic pod Orebem a řezačky asfaltových spár, také
od českého výrobce
- objednáno zhotovení projektové dokumentace na novou dílnu pro truhlářské a natěračské práce.
V případě úspor v rozpočtu a vydání stavebního povolení, bychom chtěli vlastními silami v zimních měsících zahájit
stavební práce (vestavba v prostorách skladu v TS).
ST se dotázal na nákup strojního vybavení do této dílny (dřevoobráběcí stroje) TS - rádi bychom do nové dílny
zakoupili i novou hoblovku.
Hlavním úkolem pro příští rok je však nákup nového zametacího stroje.
Ode dne 01.04.2015 do TS nastoupilo 9 pracovníků z ÚP (dotace na mzdy). Se 2 pracovníky však z důvodu porušení
pracovní kázně bude pracovní poměr ukončen.
Paní Petruželková pochválila právě probíhající opravy chodníků, které jsou prací nových pracovníků a ptala se, které
další úseky budou opraveny. TS - chodník u Kina 70, část chodníku při vjezdu na Malecí, chodník v ul. Dobrušská.
Ing. Maur poděkoval za prováděný jarní úklid a zeptal se, kolik lidí zajišťuje opravy techniky na dílně a kolik lidí
pracuje v terénu. TS - na dílně je vždy 1-2 pracovníci, ostatní pracují převážně venku ve městě - vedoucí TS zmínil i
minimální nemocnost jeho zaměstnanců. Dále se Ing. Maur dotazoval, jestli jsou TS po opětném zavedení veřejné
služby schopni zaměstnat i tyto lidi. TS - veřejná služba byla v TS vykonávána, máme bohaté, ale spíše negativní
zkušenosti, uvedeny konkrétní případy a problémy. Ing. Petr Neumann zmínil e-mail Ing. Jana Neumanna, aby se
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častěji zametal Sepský most - moc se tam práší. TS - vysvětlil, že z důvodů stavby, semaforů a složité dopravní
situace se v této lokalitě ještě nezametalo - nechceme zhoršovat již dost omezený průjezd vozidel. Pokusíme se
provést zametení. Ing. Petr Neumann ještě poděkoval TS za vybudování nového kontejnerového stání v ul. Kpt.
Jaroše a tím i zlepšení bezpečnosti silničního provozu u vjezdu do fy KAMAT a TS.
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Majetkoprávní úkony

14:00

OMM

2.1 Žádost o souhlas s dočasným umístěním maringotky, mobilního WC a stavebního materiálu
Zdroj. dokum.: RM 320 - 2/1 - Flash Příloha: RM 320 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, požádalo o souhlas s umístěním 1 maringotky a 1
mobilního WC (u mostku), viz příloha: snímek mapy 1 a dále umístění stavebního materiálu (nad kruhovou
křižovatkou u nádrže), viz příloha: snímek mapy 2, a to vše na částech pozemku p. p. č. 878/6, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují. Pozemek o výměře max. 40 m2 bude využit v rámci akce: "Vrchoviny,
Rozkošský potok, oprava břehového opevnění včetně odstranění nánosů PB a LB v č. km 12,970 - 13,00", a to v
období duben až srpen 2015. Žadatel uvedl, že po ukončení prací uvede pozemek do původního stavu.
K rozhodnutí:
Souhlasit s bezplatným využitím pozemků dle žádosti.
Odůvodnění:
OMM: Povodí Labe, s. p., provádí údržbu břehů Rozkošského potoka ve Vrchovinách postupně již od r. 2010. Akce je
realizována na základě požadavku majitelů pozemků sousedících s vodním tokem. Město vždy na základě žádosti
souhlasilo s bezplatným umístěním požadovaného zázemí (maringotky, WC). Žadatel maringotku a WC plánuje
umístit na stejném místě, kde je již měl při opravách v roce 2013 a 2014 viz příloha: foto 1. Místo bylo vybráno po
dohodě s předsedou OV Vrchoviny. Pro plánované práce je nyní požadována i možnost umístění materiálu (kamene,
příp. betonu) na ploše cca 20 m2, viz příloha: foto 2. Materiál bude navážen a zpracováván postupně, a to na
pozemku co nejblíže místu opravy. Zahájení úprav se předpokládá na konci dubna a ukončení v měsíci srpnu a to v
délce cca 50 m potoka. OV Vrchoviny předloženo 14.04.2015, předběžně souhlasí, písemné vyjádření dají do 14.05.
FO: Poplatek za umístění stavebního zařízení činí dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, o místních poplatcích,
0,20 Kč/m2/den. Osvobození je možné v případě, že se jedná o akci podporovanou městem. Vyjádří-li RM souhlas s
bezplatným užíváním veřejného prostranství z důvodu stavby prováděné ve veřejném zájmu, lze tedy tuto možnost
osvobození použít. ORM, OVRR a OŽP: Souhlasí s umístěním objektů zařízení staveniště Povodí Labe, s. p., na dobu
dočasnou v souvislosti s opravou břehů potoka.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13531/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19856).

RM souhlasí s bezplatným umístěním 1 maringotky, 1 mobilního WC a skládky stavebního materiálu na částech pozemku
parc. č. 878/6 o celkové výměře cca 40 m2 v k. ú. Vrchoviny, druh pozemku ostatní plocha, na dobu cca duben až srpen
2015, kdy bude Povodí Labe, s. p., provádět opravy břehového opevnění Rozkošského potoka, a to s podmínkou, že užívané
části pozemku budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu.
RM 320 Souhlasí.

STIS

Stránka 21 z 47

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

2.2 Žádost o schválení změny v počtu a druhu mobiliáře - mobilní zahrádka před CHEErS
Zdroj. dokum.: RM 320 - 2/2 - Flash Příloha: RM 320 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Paní Vendula Ježková, IČO: 753 04 619, má ode dne 15.04.2015 do dne 15.10.2015 v pronájmu část pozemku parc.
č. 2034/30 o výměře 12 m2 (1,3 x 9 m), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, a to za účelem
umístění letní mobilní zahrádky před provozovnu v č. p. 53 - CHEErs, ul. Komenského (3 ks stolku a 9 ks křesílek), za
nájemné ve výši 1.000 Kč za celou dobu nájmu. Pí Ježková dne 15.04.2015 podala e-mailem žádost o schválení
změny v počtu stolků a židlí, tj. navýšení o 1 stolek a 3 židle (celkem 4 stolky a 12 židliček) s tím, že výměra pronajaté
části pozemku města zůstane zachována.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o navýšení mobiliáře dle žádosti a o výši nájmu.
Odůvodnění:
OMM: Z jednání s pí Ježkovou vyplynulo, že umístění mobiliáře v počtu 4 stolky + 12 židlí bude možné proto, že 3
stávající reklamní tabule, povolené do dne 26.04.2015, má v úmyslu žadatelka upevnit na stěnu domu a dřevěné
desky stolků budou upevněny na sokl domu. Telefonicky bylo dále doplněno, že na ploše budou umístěny židle z
materiálu dřevo a ratan. TS, ODSH, OVRR a ORM vč. ARCH: Ke změně v počtu mobiliáře nemají připomínky. S
novým mobiliářem souhlasí za předpokladu, že nedojde ke zvětšení pronajaté plochy z chodníku. Souhlasí též se
změnou sedacího nábytku a designem stolků za předpokladu, že i stolky budou každý den odklízeny a žádná jejich
konstrukce umístěná na zdi nebude vyčnívat a bránit tak pohybu chodců na chodníku.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13532/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19857).

RM souhlasí s navýšením počtu mobiliáře o 1 stolek a 3 židličky na celkový počet 4 stolků a 12 židliček na pronajaté části
pozemku pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v
k. ú. a obci Nové Město nad Metují, podle usnesení RM č. 319-13467/15 dne 13.04.2015, s podmínkou zachování pronajaté
výměry 12 m2 (1,3 x 9 m) pozemku a s tím, že žádná konstrukce umístěná na zdi nebude vyčnívat a bránit bezpečnému
pohybu chodců na chodníku.
RM 320 Souhlasí.
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2.3 Smlouva o podmínkách provedení stavby - p. P. - 2. prodloužení termínu dokončení stavby
Zdroj. dokum.: RM 320 - 2/3 - Flash Příloha: RM 320 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pan L. P. uzavřel s městem smlouvu o podmínkách provedení stavby viz příloha č. RM 320 - 2/3 a její dodatek č. 1,
kde se zavázal dokončit stavbu RD na pozemcích p. p. č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v
Březinkách do dne 31.05.2015. Dne 15.04.2015 předložil žádost o prodloužení termínu do dne 31.05.2016 z důvodu
přetrvávajících finančních problémů s tím, že předpokládá dokončení stavby RD do dne 31.12.2015. Přílohy: smlouva,
dodatek č. 1, návrh dodatku č. 2.
K rozhodnutí:
1/ Souhlasit s prodloužením termínu k dokončení stavby, 2/ nesouhlasit s prodloužením termínu dokončení stavby.
Odůvodnění:
Žádost byla podána včas. OMM, OVRR neznají žádný důvod proč nevyhovět, ale mělo by se jednat o termín konečný.
Je na RM zda opakované žádosti o prodloužení termínu vyhoví. V případě, že nebude prodloužení termínu povoleno,
stavebník se městu smluvně zavázal, že pokud nedokončí stavbu do dne 31.05.2015 zaplatí městu smluvní pokutu ve
výši 300.000 Kč.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala smluvních pokut a termínů dokončení stavby.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 320- 13533/15,

(uložen úkol číslo 19858).

RM vyhovuje žádosti p. L. P. a souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby rodinného domu na pozemcích p. p. č.
686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v Březinkách do dne 31.05.2016. Tento termín RM považuje za
konečný a nepřistoupí na jeho další změnu. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy o provedení stavby podle
návrhu uvedeného v příloze.
RM 320 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.4 Prodej části pozemku z majetku města - návrh zveřejnění záměru - F.
Zdroj. dokum.: RM 320 - 2/4 - Flash Příloha: RM 320 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Podle usnesení č. RM 318-13425/15 ze dne 30.03.2015 předkládá OMM RM návrh zveřejnění záměru města prodat z
pozemku města p. p. č. 715/36 o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují část v šíři 1 - 1,5 m od kraje pozemku manželů F., ve
smyslu jejich žádosti, a tak, aby zbývající část pozemku města umožňovala plynulé napojení na chodník na pozemku
města p. p. č. 704/1 v ul. Rovná a komunikaci na pozemku města p. p. č. 709/1 ve směru k RD č. p. 1403 a č. p. 1429
v ul. Na Výsluní. Přílohy: návrh záměru, situace - širší vztahy.
K rozhodnutí:
Uložit zveřejnit záměr města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
Návrh zveřejnění je zpracován dle usnesení č. RM 318-13425/15 ze dne 30.03.2015 ve smyslu žádosti manželů F.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radních byly upřesněny údaje o výměře pozemku - byl definován prostor, který si město ponechá a dále
očekávané úpravy na prodávané části pozemku. Bylo diskutováno i o ceně pozemku.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 320- 13534/15,

(uložen úkol číslo 19859).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat z pozemku č. 715/36 o výměře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují část o výměře 35 m2 dle
předloženého návrhu záměru města prodat část pozemku a za minimální cenu 300 Kč/m2.
RM 320 Ukládá.
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RM 320 - 27.4.2015

2.5 Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Identifikace:
V domě č. p. 532, 533 v ul. Malecí v Novém Městě nad Metují bude po přestěhování nájemníka do jiného městského
bytu uvolněn poslední byt, který v domě ještě patří městu. Je v zájmu města tento poslední byt města v domě prodat.
Za účelem stanovení kupní ceny bytu je dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují potřebný znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vyhotovením znaleckého posudku na uvolněný byt.
Odůvodnění:
OMM: Byt č. 21 je v domě č. p. 532, 533 poslední byt, který patří v domě č. p. 532, 533 městu. Všechny ostatní bytové
jednotky v domě jsou prodány. Nájemce přistoupil na směnu bytu, kterou mu nabídl OSN. Stanovení ceny znaleckým
posudkem je třeba pro určení minimální kupní ceny bytu.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 320- 13535/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 19860).

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 21 v domě č. p. 533 v ul. Malecí, kterým bude ve smyslu
Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují stanovena cena v místě a čase obvyklá za
volný byt bez nájemce.
RM 320 Ukládá.
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2.6 Smlouva o nájmu nemovitosti - pozemku u kostela na Komenského ulici
Zdroj. dokum.: RM 320 - 2/6 - Flash Příloha: RM 320 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří, IČO: 44995776, se sídlem
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno (dále jen "MB") navrhli městu uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 353/1, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití hřiště a rekreační plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, resp. jeho části o
velikosti cca 950 m2 specifikované v příloze - snímek mapy, která je veřejným prostranstvím a na jehož části je
umístěn pomník Přátelství od sochaře p. Josefa Marka, s tím, že dali finanční prostředky do opravy zídky, která
ohraničuje jejich pozemek v ul. Klosova a ul. Komenského, že upravili na vlastní náklady i zeleň na zmíněném
pozemku. Dále uvádějí, že jsou si jisti, že uvedená zídka není jejich majetkem a byla vybudována do současné
podoby v období komunismu, kdy jim byl klášter zabrán, že pomník Přátelství je bez popisu, vykazuje evidentní
zanedbání a přístup k němu je po rozpadajících se schodech. Pro účely MB je pozemek nevyužitelný. MB navrhují
nájem ve výši 10.000 Kč ročně za pozemek o výměře cca 950 m2, viz příloha - snímek mapy. Dále uvedli, že by
uvítali přestěhování pomníku Přátelství na jiné místo, a to i z důvodu případné realizace převodu kláštera vč.
příslušenství na nového vlastníka.
K rozhodnutí:
1/ Souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku a pomník opravit, 2/ nesouhlasit a pomník přemístit.
Odůvodnění:
OMM: Pomník Přátelství je v majetku města vedený v evidenci veřejných plastik, pamětních desek a pomníků - viz
příloha - evidenční list. Přemístění pomníku by bylo velmi náročné, nejen finančně, ale i fyzicky. Veřejnost by to
pravděpodobně kladně nepřijala. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 1965 u příležitosti 20. výročí osvobození
republiky, jedná se o dílo novoměstského rodáka p. Josefa Marka. Náklady na údržbu včetně odhadu nákladů na
očištění pomníku včetně ošetření cca 20.000 Kč, ořez větví sakur nad pomníkem, oprava přístupového schodiště
včetně výdlažby před sousoším a opravy opěrné zídky se schodištěm souvisejícím-odhad celkové úpravy do 50.000
Kč. TS: Zeleň na vyznačeném pozemku není v žádném případě upravena. V délce nově opravené zídky je potřeba
doplnit zeminu a oset travou, na téměř polovině pozemku leží velké množství kamenů, které je potřeba vysbírat. Je
také potřeba odstranit 5 trčících pařezů po pokácených stromech opravit 2 lavičky. Za pomníkem jsou naházené cihly,
které původně tvořily horní část zídky. V současném stavu nelze mluvit o sekání trávy. Schody k pomníku jsou
popraskané, ale zatím stabilní. Náklady na vyčištění, úpravu pozemku, a odvoz odpadu odhaduji na cca 10.000 Kč.
Pokud se bude pravidelně sekat tráva, můžeme počítat s částkou cca 2.500 Kč za jedno posečení včetně odvozu
posekané trávy. Za jeden rok tedy asi 12.500 Kč. Náklady jsou vyšší, protože se pozemek bude muset udržovat
malými rotačkami, dosekat strunovkou a ručně uhrabat.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - předložil důkaz (historické foto z roku 1942), že zídka na pozemku umístěna byla, což vlastníci pozemku
ve svém dopise zpochybňují. Další diskuse se týkala možností řešení, tj. nájem, koupě, přemístění pomníku. Radní se
shodli, že bude třeba nejdřív znát současné záměry vlastníků s celým areálem, který je v centru města a viditelně
chátrá. Na tyto informace je pak teprve možné navázat rozhodnutím města o nějakém majetkoprávním procesu. Proto
bude zástupce vedení řádu z Brna přizván na jednání RM.
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 320- 13536/15,

(uložen úkol číslo 19861).

RM ukládá OMM pozvat jménem ST představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně na jednání RM za účelem
seznámení vedení města s aktuálními záměry vlastníků s areálem kláštera.
RM 320 Ukládá.
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RM 320 - 27.4.2015

Rozvoj

14:45

OMM

3.1 VŘ - Obnova městského opevnění - JV úsek - 2. část, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/1 - Flash Příloha: RM 320 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Dne 22.04.2014 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 2.část, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Na výše uvedenou zakázku bude přiznána dotace z Programu regenerace ve výši 97 tis. Kč, na tuto akci je v rozpočtu
schváleno 450.000 Kč. Byly podány 3 nabídky, hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13537/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19862).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 2. část, Nové Město nad Metují“ firmě APN Bau
a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 413.976 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou APN Bau a.s., Obrovského 402/11, 141 00 Praha 4, ve znění přílohy č.
RM 320 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 320 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 VŘ - Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/2 - Flash Příloha: RM 320 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Dne 22.04.2014 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v Novém Městě nad Metují“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku a uložit vypsat znovu.
Odůvodnění:
Tato akce by měla být financována z org. 1615 - místní památky, ve které je schváleno 430 tis. Kč. V této veřejné
zakázce byly podány pouze 2 nabídky. Jedna nabídka musela být vyloučena, protože neocenili všechny 3 části
hřbitovní zdi, jak bylo v zadávací dokumentaci požadováno, a nabídky se staly neporovnatelné. Protože k hodnocení
zbyla jedna nabídka, tak ji komise nehodnotila, vzhledem k vysoké ceně za část, která měla být realizována v
letošním roce, doporučila komise zakázku zrušit a zopakovat VŘ.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13538/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19863).

RM se rozhodla zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi, hřbitov Všech Svatých v
Novém Městě nad Metují“. RM ukládá ORM vypsat neprodleně tuto veřejnou zakázku znovu.
RM 320 Souhlasí.
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3.3 VŘ - Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola, Husovo náměstí, Nové Město nad
Metují
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/3 - Flash Příloha: RM 320 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Dne 22.04.2014 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola, Husovo náměstí, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání zakázky, schválit SOD.
Odůvodnění:
Na výše uvedenou zakázku bude přiznána dotace z Programu regenerace ve výši 42 tis. Kč, na tuto akci je v rozpočtu
schváleno 600.000 Kč. Byly podány 4 nabídky, z nichž jedna byla vyloučena. Hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 320- 13539/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 19864).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola, Husovo
náměstí, Nové Město nad Metují“ uchazeče Bauch, Navrátil s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad Metují. RM na
základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova sklepních prostorů č. p. 1238, Základní umělecká škola, Husovo náměstí, Nové
Město nad Metují“ firmě A&C RENTAL s.r.o., Náměstí 336, 549 32 Velké Poříčí, za nabídkovou cenu 153.177,34 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou A&C RENTAL s.r.o., Náměstí 336,
549 32 Velké Poříčí, ve znění přílohy č. RM 320 - 3/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 320 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/4 - Flash Příloha: RM 320 - 3/4 - Flash
Identifikace:
RM 318 ze dne 30.03.2015 usnesením č. RM 318-13435/15 schválila Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky
na pořízení CAS 20 s firmou Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice. ORM předkládá ke schválení výzvu a
zadávací dokumentaci (dále jen "ZD") na výše uvedenou veřejnou zakázku zpracovanou Ing. Janem Tomkem.
Předpokládaný termín zahájení dodávky: ihned po podpisu kupní smlouvy předpoklad 25. týden 2015, termín
dokončení dodávky: 120 dnů od podpisu smlouvy (říjen 2015). Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 5,150 mil.
Kč. ORM doporučuje výzvu a ZD schválit.
K rozhodnutí:
Schválit výzvu a ZD na veřejnou zakázku na pořízení CAS 20 zpracovanou Ing. Janem Tomkem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Radní po krátké diskusi vyslovili kategorický nesouhlas s tím, aby schválili Výzvu, která stanovuje předpokládanou
hodnotu zakázky vyšší, než je částka schválená v rozpočtu města. Ing. Vojnarová - vysvětlila, jak předpokládaná
hodnota výše zakázky vznikla. Radní se shodli, že je třeba urychleně svolat schůzku zainteresovaných a tento
problém řešit. V tomto smyslu bylo také přijato usnesení.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 320- 13540/15,

(uložen úkol číslo 19865).

RM ukládá OMM zajistit svolání schůzky všech zainteresovaných ve věci předložené Výzvy a zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku pořízení CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, a to proto, že navržená
Výzva stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky vyšší než je částka schválená v rozpočtu města, což RM nemůže schválit.
RM 320 Ukládá.
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3.5 Žádost SVJ Klosova č. p. 225 a 226 výměna stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu a
uložení silového kabelu
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/5 - Flash Příloha: RM 320 - 3/5 - Flash
Identifikace:
SVJ Klosova 225 a 226 žádá o odsouhlasení záměru výměny stávajících vstupních pískovcových schodů vedoucích k
hlavním vstupním dveřím do budovy č. p. 225 v ul. Klosova. Třetí schod, realizovaný v roce 2010 městem Nové Město
nad Metují při akci „Stavební úpravy komunikace ul. Klosova“, je v současné době tvořený pomocí palisád a zámkové
dlažby a i tento chce SVJ Klosova 225 a 226 vyměnit za schod pískovcový (z estetického důvodu). Schodišťové
stupně budou shodných rozměrů a jedná se pouze o výměnu již časem znehodnocených schodů. V současné době je
stav havarijní. V souvislosti s realizací rekonstrukce schodišťových stupňů žádají i o uložení hlavního napájecího
silového kabelu do země v prostoru „okapového chodníku“, který je na pozemku v majetku města (p. p. č. 2034/18).
Žádost SVJ Klosova 225 a 226 vč. fotodokumentace je přílohou RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s výměnou stávajících schodišťových stupňů a s uložením hlavního silového kabelu domů č. p. 225 a 226 v
ul. Klosova v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření ARCH: Městský ARCH souhlasí s výměnou stávajících pískovcových schodů za nové pískovcové, ARCH
souhlasí i s výměnou stávajícího schodišťového stupně ze zámkové dlažby za pískovcový (stupeň se nachází na p. p.
č. 2034/18 v majetku města) a s uložením hlavního silového kabelu do téhož pozemku.
Vyjádření ORM: Souhlasíme s výměnou stávajících pískovcových stupňů včetně stupně ze zámkové dlažby, který byl
opraven v rámci akce „Stavební úpravy komunikace ul. Klosova“. Realizací se zasáhne do chodníku, který byl
realizovaný z dotačních prostředků. Opravu bude nutné během realizace dokumentovat. ORM souhlasí za
předpokladu, že chodník včetně podkladních vrstev bude navrácen do původního stavu řádně zhutněn a budou v
daném místě dodrženy podélný a příčný sklon. Za opravu dotčené části chodníku bude SVJ Kosova č. p. 225 a 226
ručit po dobu 5 let po dokončení opravy. V současné době běží záruční doba na stavbu „Stavební úpravy chodníků v
ul. Klosova“, kterou pro město realizovala firma Strabag. Řešeno s poskytovatelem dotace, zda je možné provést
opravu pískového schodu, který zasahuje do chodníku hrazeného z dotačních prostředků. Řešeno zda zásah není v
rozporu s udržitelností projektu. Vyjádření poskytovatele bude zajištěno před vydáním souhlasu města. Dále
souhlasíme i s uložením napájecího hlavního silového kabelu domů č. p. 225 a 226 na p. p. č. 2034/18 v k. ú. Nové
Město nad Metují do prostoru mezi chodníkem a okapovým chodníčkem u č. p. 225. S tím, že výkop bude proveden
ručně a nebude zasaženo do nových chodníků. Pokud bude schváleno v RM, tak na tuto akci vydáme samostatné
souhlasné vyjádření, kde budou uvedeny veškeré závazné podmínky. (Tzn., že vyjádření nebude zasíláno dopisem
generovaným programem STIS přímo z RM, ale samostatným dopisem z ORM.)
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

MST - chybí zde vyjádření poskytovatele dotace a informace, zda si úpravy žadatelé uhradí sami. ORM - vyjádření
jsme ještě nedostali, ale nebude problém ho získat. Toto bylo doplněno i do usnesení. Financování akce zajišťuje
žadatel.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 320- 13541/15,

(uložen úkol číslo 19866).

RM souhlasí s výměnou stávajících pískovcových schodů u hlavního vstupu č. p. 225 v ul. Klosova v Novém Městě nad
Metují. Včetně stupně, který byl realizován v roce 2010 v rámci akce „Stavební úpravy komunikace ul. Klosova“ a který se
nachází na p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM souhlasí s uložením hlavního silového kabelu do prostoru mezi nový
chodník a stávající okapový chodníček domu č. p. 225, což je p. p. č. 2034/18 v majetku města. RM ukládá ORM zajistit
potřebný souhlas poskytovatele dotace a návazně pak vydání souhlasného vyjádření města, kde budou uvedeny podmínky
pro provedení těchto oprav.
RM 320 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

3.6 Úřední záznam - opis ze dne 17.04.2015 z předběžného jednání ve věci umístění reklamního zařízení
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/6 - Flash Příloha: RM 320 - 3/6 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM na vědomí úřední záznam z předběžného jednání stavebního úřadu ve věci umístění reklamního
zařízení na pozemku st. p. č. 210, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. U Zázvorky, které je ve vlastnictví Ing. M. S. a M.
S. (reklamní zařízení). Pozemek je města.
K rozhodnutí:
Na vědomí a ke stanovení dalšího postupu.
Odůvodnění:
Nyní je tedy na p. S., aby podal žádost na město, ve které bude žádat o přemístění reklamního zařízení na pozemek
města k Rychtě. S tím ORM doporučuje souhlasit. Dále si zažádá o umístění reklamního Áčka na místo nynějšího
reklamního zařízení. Tato žádost bude posouzena městským architektem, památkáři a městem. Pokud bude vydán
souhlas, tak si ještě musí podat žádost na ODSH. S místem, kde má být Áčko umístěno ORM souhlasí, vzhled
samotného Áčka avšak bude projednán dle popsaného postupu.
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Na dotazy radních k požadavkům p. Ing. M. S. a M. S., kterými podmiňují přesun reklamního zařízení, odpověděl
MST. Toto vyplynulo z jednání se S. Po diskusi se radní shodli, že přemístění by mohlo být provedeno městem, ale
záležitost reklamního zařízení typu „A“ je plně věcí S.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 320- 13542/15
RM bere na vědomí úřední záznam z předběžného jednání Městského úřadu, odboru výstavby a regionálního rozvoje, Nové
Město nad Metují s panem Ing. M. S. a p. M. S. ve věci umístění jejich reklamního zařízení na pozemku města st. p. č. 210 v
k. ú. Nové Město nad Metují. RM konstatuje, že město je připraveno vyhovět případné žádosti p. S. o přemístění reklamního
zařízení ze stávajícího místa na požadované místo v lokalitě u Rychty s tím, že to bude provedeno na náklady města.
Umístění reklamního zařízení typu "A" si musí zajistit p. S. sám, a to dle standardního postupu platného pro tyto procesy.

STIS
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Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
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Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

3.7 Schvalování akcí do zásobníku investičních akcí města (BOD BYL PŘESUNUT do koncepční RM - tj.
dne 25.05.2015)

Identifikace:
OMM předkládá RM návrh na zařazování investičních akcí do zásobníku města. Často se stává, že různé požadavky,
které jsou investičními akcemi, jsou vznášeny v rubrice "Dotazy a odpovědi" na webu města. Poté byly tyto požadavky
předkládány do RM a v ní se rozebíralo, zda se jedná o investici potřebnou a vhodnou k zařazení do zásobníku
investičních akcí města. Po konzultaci s vedením města, OMM předkládá ke zvážení, přenechat kompetenci o
rozhodnutí zda akci zařadit do zásobníku na vedení města, tj. na ST a MST, kterým by to předkládal OMM. Jednou za
čtvrt roku by byl seznam nově zařazených akcí do zásobníku investičních akcí města předložen do RM na vědomí.
K rozhodnutí:
Schválit rozhodování o zařazování investičních akcí do zásobníku investičních akcí města vedením města.
Odůvodnění:
Jednotliví žadatelé se dozvědí o zařazení jejich požadavku dopisy nebo e-maily (podle toho, jakou formou bude
podnět podán), které jim bude odesílat OMM po projednání a schválení vedením města.
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Ing. Maur - jde mu o to, aby byl systém účinný. Následovala rozsáhlá diskuse radních o schvalovacím procesu
zařazování nových investic do městského seznamu. Závěrem MST rozhodl o přesunutí bodu do koncepční RM (tj. dne
25.05.2015), na které bude prezentován programový produkt Projekty.

3.8 Zápis č. 2/2015 z regenerační komise ze dne 08.04.2015
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/8 - Flash Příloha: RM 320 - 3/8 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 2/2015 z regenerační komise ze dne 08.04.2015 ve znění přílohy č. RM 320 3/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 320- 13543/15
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z regenerační komise ze dne 08.04.2015 ve znění přílohy č. RM 320 - 3/8.
RM 320 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 320 - 27.4.2015

3.9 Rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ - Oranžový přechod
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/9 - Flash Příloha: RM 320 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Usnesením č. ZM 106-7236/15 ze dne 26.02.2015 ZM schválilo podání žádosti o nadační příspěvek do Nadace ČEZ s
projektem Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova (PD + realizace). Žádost byla podána dne 06.03.2015 pod názvem
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Nové Město nad Metují. Dne 22.04.2015 byla na město doručena zpráva
o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ. Správní rada rozhodla žádosti nevyhovět, důvody rozhodnutí správní rada
Nadace ČEZ nesděluje. Znění celé e-mailové zprávy je přílohou tohoto bodu.
K rozhodnutí:
Informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 320- 13544/15
RM bere na vědomí předložené informace k rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ k podané žádosti o grant na projekt
"Nasvětlení přechodu v ul. Havlíčkova" s tím, že žádost nebyla úspěšná.
RM 320 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 "Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ulici Náchodská"- oznámení o neschválení příspěvku ze
SFDI
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/10 - Flash Příloha: RM 320 - 3/10 - Flash
Identifikace:
ZM104 ze dne 11.12.2014 usnesením č. ZM 104-7191/14 schválilo podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2015 na projekt "Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ulici Náchodská".
Dne 20.04.2015 jsme obdrželi informaci o rozhodnutí Výboru SFDI. Naše žádost v 1. kole nebyla podpořena, z
důvodu chybějících dokumentů v žádosti. Po jejich doplnění a opravě projektové dokumentace můžeme podat žádost
do 2. kola. Termín podání žádosti je dne 01.06.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí, uložit podání žádosti o dotaci ze SFDI do 2. kola.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Radní diskutovali o další etapě akce a o věcech, které se týkají získání dotace pro město ze SFDI na související
investici města.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 320- 13545/15,

(uložen úkol číslo 19867).

RM bere na vědomí rozhodnutí Výboru SFDI o neschválení příspěvku na projekt "Nové Město nad Metují - chodník a stezka v
ul. Náchodská". RM ukládá OMM podat opakovaně žádost o příspěvek ze SFDI na uvedený projekt opakovaně do 2. kola, s
termínem podávání žádostí dne 01.06.2015.
RM 320 Ukládá.
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RM 320 - 27.4.2015

3.11 Přístřešek na autobusové zastávce v ul. Halínská ve Spech

Identifikace:
Na základě podnětu z OV Spy byla prověřena možnost řešení požadavku o umístění přístřešku na autobusovou
zastávku v ul. Halínská ve směru jízdy od Dobrušky na Krčín. Informace z OMM: Hrana přístřešku musí být umístěna
min. 1 m od komunikace, tzn. od hrany obrubníku. Šířka samotné zastávky (chodníku) v daném místě je cca 2m,
přístřešek má šířku také 2 m. z těchto důvodů by muselo dojít k rozšíření plochy chodníku a vytvoření základové
konstrukce včetně statického výpočtu na únosnost, s tím souvisí i nutnost průzkumu podloží a zaměření stávající
dešťové kanalizace. Projekt na základovou konstrukci je nutné zadat autorizované osobě. V prostoru za chodníkem
se nachází nezaměřená kanalizace. Samotný prostor chodníku zastávky a cca 0,5 m za zastávkou je v majetku
Královéhradeckého kraje. Z tohoto důvodu se dále musí o návrhu úprav jednat se Správou silnic Královéhradeckého
kraje p.o., která Královéhradecký kraj zastupuje. Zbývající část pozemku, která je potřebná ke stavbě přístřešku - p. p.
č. 318/14 k. ú. Spy, je v majetku města Nové Město nad Metují, pozemek je v současné době v nájmu, který je
zpoplatněn. Nájemcem je p. Libor Špatenka. Na tomto pozemku je navržena nová trasa kanalizace a v tuto chvíli není
znám přesný rozsah prací. Zatím je zpracován projekt pro územní řízení. V dohledné době se plánuje oprava
rekonstrukce silnice III. třídy (přilehlá komunikace). V tuto chvíli není znám rozsah prací na rekonstrukci.
Odhad nákladů pro přístřešek:
1. Přístřešek o délce 3 m cca 150.000 Kč vč. DPH
2. Základová konstrukce cca 60-70.000 Kč
3. Projekční práce cca 25.000 Kč
Celkem 245.000 Kč
V místě, kde by byl uvažovaný přístřešek, je v PD na přeložku I/14 naprojektována opěrná zeď.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

ST - informace bude postoupena předsedovi OV Spy. Radní doporučovali prověřit, zda by se případné vybudování
přístřešku nedalo spojit se zamýšlenou rekonstrukcí silnice Spy- Krčín. Bude řešeno přes PVO.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 320- 13546/15
RM bere na vědomí informace OMM o možnosti řešení požadavku OV Spy o umístění přístřešku na autobusovou zastávku v
ul. Halínská ve směru jízdy od Dobrušky na Krčín. RM ukládá informovat předsedu OV Spy.
RM 320 Bere na vědomí.
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RM 320 - 27.4.2015

3.12 Plot u dětského hřiště ve Vrchovinách - podnět OV

Identifikace:
Na základě podnětu OV Vrchoviny prověřily TS tuto záležitost. Po konzultaci s p. Andělem (předseda OV Vrchoviny)
vyšlo najevo, že nechtějí ohraničení esteticky vhodným dřevěným plůtkem, ale chtějí plot drátěný. Požadované
provedení: Výška pletiva: 80 - 100 cm délka 20 m. Materiál: pletivo = 1.000 Kč, sloupky se zátkou = 1.200 Kč, vzpěry
= 450 Kč, napínače = 100 Kč, vodící drát 150 Kč, beton = 1.800 Kč. Celkem = 4.700 Kč + doprava a práce. Toto by
bylo možné zvládnout v rámci kapacit a rozpočtu TS, ale není to považováno za ideální řešení. Hrozí, že plot bude
poškozován stejně, jako tomu je v jiných částech města, kde se drátěné ploty umísťují. Provedení dřevěného plotu by
ale bylo podstatně nákladnější a navíc toto řešení OV nechce.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace a rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal TAJ - dle informací z odborných útvarů OMM a TS - dřevěný plot by stál cca 3x více než drátěný (cca
30.000 Kč), ale drátěný se zase do této lokality nehodí. Paní Petruželková - navrhla vysázet túje (odhad nákladů je
cca 7.500 Kč). Po diskusi se radní shodli, že pokud bezpečnostní ohraničení hřiště, tak jedině dřevěným plotem. Na
ten ale nejsou v této chvíli připraveny finance.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 320- 13547/15,

(uložen úkol číslo 19868).

RM bere na vědomí informace o možnostech řešení požadavku OV Vrchoviny na vybudování plotu u dětského hřiště ve
Vrchovinách. RM ukládá OMM projednat s OV Vrchoviny variantu dřevěného plotu, s drátěným plotem RM nesouhlasí.
RM 320 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Informace o havarijním stavu spadlé zdi v ul. Pod Výrovem
Zdroj. dokum.: RM 320 - 3/13
Identifikace:
Aktuální informace z OMM přednesená přímo na jednání RM. Dne 23.04.2015 obdrželo město Nové Město nad Metují
ze stavebního úřadu Rozhodnutí k nutným zabezpečovacím pracím k zřícené opěrné zdi v ul. Pod Výrovem u č. p.
1103. Vlastník nebyl schopen svými silami zajistit zabezpečení zřízené zdi, ale protože zde hrozilo reálné nebezpečí
na ohrožení zdraví občanů, tak zabezpečovací práce provedli pracovníci TS. Náklady byly před provedením
odhadnuty do 20.000 Kč vč. DPH. Dne 24.04.2015 TS bezprostředně provedly zabezpečovací práce a připravují
vyčíslení skutečných nákladů. Tyto náklady bude město požadovat uhradit po vlastníkovi zřízené opěrné zdi.
Podrobnosti viz příloha č. RM 320 - 3/13.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním vedoucí OMM pan Ing. Pozděna. Radní vzali informaci na vědomí.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 320- 13548/15
RM bere na vědomí informace o havarijním stavu zřícené zdi v ul. Pod Výrovem č. p. 1103 a o souvisejícím postupu OMM a
TS.
RM 320 Bere na vědomí.
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Čl 4

RM 320 - 27.4.2015

Správa nemovitostí

16:00

OMM

4.1 Smlouva o nájmu prostor pro podnikání - č. p. 415
(Int.: OSN/309) Zdroj. dokum.: RM 320 - 4/1 - Flash Příloha: RM 320 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Návrh smlouvy na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Mateřská škola a Základní škola speciální
NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140. Pronájem výše uvedených nebytových prostor
schválen při jednání RM 318, dle usnesení č. RM 318-13444/15 dne 30.03.2015.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Úkol předložit vyplynul z usnesení č. RM 318-13444/15.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13549/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19869).

RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 415, ul. 28. října mezi městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Mateřskou školou a Základní školou speciální NONA, o.p.s.,
Rašínova 313, Nové Město nad Metují, IČO: 25299140 ve znění přílohy č. RM 320 - 4/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 320 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dohoda o užívání vývěsky
(Int.: OSN/310) Zdroj. dokum.: RM 320 - 4/2 - Flash Příloha: RM 320 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Návrh dohody o užívání vývěsky umístěné na zdi objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Volejbalovým centrem nad Metují, U Zvonice
293, Nové Město nad Metují, IČO: 01190709. Možnost bezplatně využívat vývěsku schválen při jednání RM 317, dle
usnesení č. RM 317-13374/15 dne 16.03.2015.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dohodu o užívání movité věci.
Odůvodnění:
OSN předkládá znění dohody k odsouhlasení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13550/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 19870).

RM schvaluje Dohodu o užívání movité věci (vývěsky) umístěné na zdi objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Volejbalovým centrem nad Metují, U
Zvonice 293, Nové Město nad Metují, IČO: 01190709 ve znění přílohy č. RM 320 - 4/2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 320 Schvaluje.

STIS

Stránka 34 z 47

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 320 - 27.4.2015

Školství, kultura a sport

16:05

OSKS

5.1 Prezentace činnosti Akademických týdnů o.p.s.
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/1 - Flash Příloha: RM 320 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Ředitel společnosti Akademické týdny o.p.s. předstupuje před RM s prezentací činnosti společnosti Akademické týdny
o.p.s.
K rozhodnutí:
Informace na vědomí a souhlas se součinností města.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ve 13:06 hodin přišel na jednání RM ředitel společnosti Akademické týdny, o. p. s. (dále jen "AT"), pan Ing. Julius
Kahanec, za doprovodu vedoucího OŠKS. S sebou přinesl radním na ukázku program letošního ročníku AT, seznámil
je s ním, navázali spolupráci s TV Noe (i letos bude zaznamenávat přednášky a vysílat je v průběhu celého roku), 70
% přednášek, které tento pořad vysílá, je z velké části z AT. Účastní se spousta lidí různých generací, součástí je
propagace Nového Města nad Metují (není to jen akce regionální, ale je známá po celé ČR) - rozsahem a množstvím
přednášek nemají AT obdoby v celé Evropě. Dále předložil ve 3 vyhotoveních výroční zprávu a nechal ji radním. ST přímo na zahájení je biskup, i to má svou váhu - i z pohledu TV Noe - ví, že se tam spousta přednášek vysílá - i z
pohledu výše finančního příspěvku - je to určité uznání města, které tuto akci rádo podporuje - moc si toho vážíme, co
děláte. Ředitel AT - poděkoval. Ing. Maur - též poděkoval za práci, kterou AT odvádí, je to množství nezištné práce,
koncept do budoucnosti - mohl by se rozšířit? V rámci vyvedení rozsahu nejen na Pavlátovu louku (např. MKN, atd.).
V kalendářním roce - jestli celkový AT nerozšířit o cca 7 akcí v průběhu roku někde ve městě. Žádné akci v Novém
Městě nad Metují se dle jeho názoru nepodaří přivést do města tak významné lidi. Ing. Neumann - také poděkoval reagoval na Ing. Maura - v rámci Dnů křesťanské kultury - navrhl spolupráci, neboť se jedná o podobnou práci - mj. by
to určitě uvítali - finance mají z Evropy, velice dobře dokáže čerpat finance z EU. Ing. Prouza - souhlasí se svými
předřečníky - propagace toho je malá, povědomí lidí je "nějaká akce na Pavlátce" - možná do toho jít trošku ostřeji.
Ing. Beseda - informoval o účasti na "setkání na Brance" ve věci rozvoje cestovního ruchu - v současné době je
zpracovávána marketingová strategie - analýza + závěry, co by se mělo dělat - součástí analýzy jsou akce celostátní
+ místní - z Nového Městě nad Metují tam byl Novoměstský hrnec smíchu a o AT tam nebyla ani zmínka. Projekt
zaměřený na kulturní akce a kulturu - Duszniki Zdrój - Brány města dokořán - nejen jarní a podzimní akce, ale mohou
se do toho začlenit také AT nebo Dny křesťanské kultury. Máte nějaký odhad, jak dalece se této akce účastní místní
obyvatelé a jak dalece se účastní AT občané odjinud? Jde o to, dostat akce "ven". AT - na podnět Ing. Maura - AT
mají celou dobu zavedenou formu "malé akce" - byly v době, kdy měli dva zaměstnance na plný úvazek - měli čas na
organizování akcí v průběhu roku. V současnosti všichni pracujeme bez odměny a ve svém volném čase. Akce jsou v
roce celkem dvě, promítáme v MKN (cca 5 filmů), přednáška v Kině 70 - na víc se prozatím nezmohli. To, že byli dříve
v AT zaměstnáni 2 lidé, tak na to AT finančně "dojeli". Osobně to časově nestíhá, hledá někoho, kdo by se věnoval
těm menším akcím a pomohl. Do budoucna doufám, že někoho vhodného seženou, kdo jim s organizací pomůže. Na
další podnět - dost jim pomáhá TV Noe - chce nabízet rozhovory ve studiu, věnovat se aktivně marketingu, atd. AT
nikdy nebudou akcí, jako je Novoměstský hrnec smíchu. Jedná se o určitou skupinu lidí, která je ochotna v rámci své
dovolené poslouchat cca 3 přednášky denně, což je velmi vyčerpávající. Snažíme se, aby byl program zajímavý pro
lidi, kteří nejsou členové farnosti, atd. (s farností ale i oni sami nemají nic společného) - loňský koncert bratří Ebenů touhle cestou bychom chtěli jít. Rozšíření do města - neví přesně, jaká by byla představa - ale když se vrátí ke
koncertu bratří Ebenů, všichni si ho chválili už jen tím prostředím Pavlátovy louky. MST - reagoval - koncerty by se
mohly např. organizovat i v zámecké zahradě atd. - třeba by byla i vyšší návštěvnost než 600 lidí, ale třeba 2000 lidí.
AT - již nemáme ani problémy s počasím - jsou tam zavěšené 3 velké obrazovky - zastřešení apod. Ing. Beseda navázal na ST - vnímá to také tak z předešlých diskusí - je to poselství podpořit takovouto iniciativu - zamysleme se
nad tím, jak to udělat - ST mluvil i o určitým zdrojích - finančních - využití různých městských institucí - takhle to např.
propojit, aby to získalo širší záběr města. Druhá věc je spolupráce nad propagací (i když cílová skupina je vyhraněná).
Je to tak významné, že to stojí za to. MST - jak se na to dívají lidé mimo Nové Město nad Metují - přečetl výpis
nadregionálních akcí. ST - na Pavlátce to má své kouzlo. AT - na koncert bratří Ebenů se podařilo i dobře
zorganizovat parkování. Rodiče dětí příměstského tábora se také mohou AT účastnit. Problém mají akorát v tom, že
jim vypadává elektřina - na koho se mohou obrátit? ST - určitě na Vackovi, ale podpora by mohla jít i ze strany
města - poznamená si to a podá zpětnou zprávu. Mgr. Černý - problém to je asi dlouhodobý. Ing. Prouza - je to tam
cca z r. 1978. AT - další prosba - byl v TV Noe - kolem natáčení - řešili upoutávku, kterou pak vysílají - bylo by dobré,
aby tam bylo i zpropagované i Nové Město nad Metují a okolí - kameraman říkal, že by byl ochoten přijet, zapracovat
to do upoutávky - ale jestli by je nemohla obec finančně podpořit. TAJ - určitě by měli poslat svoji nabídku, o které
budou představitelé města jednat. MST - ano, nabídku určitě potřebujeme. ST - zmínil upoutávku propagující město,
pořízenou prostřednictvím "leteckého" dronu. AT - žádají kraj o částku 60.000 Kč, i když v loňském roce vystačili s
20.000 Kč - byl to historicky nejvýznamnější ročník AT.
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Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13551/15
RM se seznámila s prezentací činnosti společnosti Akademické týdny o.p.s. přednesenou jejím ředitelem a bere tuto
prezentaci na vědomí.
RM 320 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o zapůjčení pódia na akci "Zahradní radovánky"
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/2 - Flash Příloha: RM 320 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Vedení "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o zapůjčení nízkého pódia (20 ks) a 5 ks stánků na tradiční akci "Zahradní
radovánky aneb hudba a pohyb spojuje", kterou škola pořádá ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy u
příležitosti Dne dětí v pátek 29.05.2015.
K rozhodnutí:
Projednat žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o zapůjčení pódia a stánků na akci "Zahradní radovánky".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se pouze o zapůjčení a dopravu tam a zpět.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13552/15,

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

(uložen úkol číslo 19871).

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením nízkého pódia (20 ks) a 5 ks stánků na akci "Zahradní radovánky aneb hudba a pohyb
spojuje" dne 29.05.2015. RM ukládá TS zajistit převoz, postavení a následný úklid pódia a stánků na tuto akci.
RM 320 Souhlasí.

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

5.3 Zápis č. 56 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/3 - Flash Příloha: RM 320 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Dne 09.04.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod (dále jen ŠR). ŠR projednala za účasti přítomných hostů předpokládané spojení stávajících prvních tříd
ve školním roce 2015/16. ŠR se zabývala otázkou dostupnosti Wi-Fi připojení o přestávkách ve škole a doporučuje
řediteli školy, aby tuto možnost zamezil. Dále ŠR vyzvala zástupce vedení školy a rodičů projednat tuto otázku na
třídních schůzkách. ŠR byla informována o aktivitách Spolku rodičů (velikonoční výstava, bazar, tisk dětských
časopisů apod.).
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 56 z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 09.04.2015.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 320- 13553/15
RM se seznámila se zápisem č. 56 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod ve znění přílohy č. RM 320 - 5/2 a bere tento zápis na vědomí.
RM 320 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

5.4 Zápis č. 4 z jednání Dětského parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/4 - Flash Příloha: RM 320 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Dne 05.03.2015 se sešel ke svému jednání Dětský parlament Nové Město nad Metují. Členové DP schválili logo
parlamentu - viz příloha RM 320 - 5/3. Na podněty z jednotlivých školních parlamentů odpověděl ST a MST. DP zadal
svým členům úkoly do příštího období - nafotit dětská hřiště ve městě, předložit nápady na program pro návštěvu z
Hildenu, zjistit možnosti výroby propagačních předmětů s logem DP, pozvat zástupce MP na příští jednání DP.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání Dětského parlamentu ze dne 05.03.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

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

V diskusi se radní dotazovali na to, jak bylo se žádostí dětí o instalaci osvětlení do ul. Kasárenská naloženo, že je v
zápise znovu připomínána. OŠKS - na základě žádosti bylo toto zařazeno do Zásobníku investičních akcí, ale do
rozpočtu se akce nakonec nedostala. TAJ - OŠKS zašle radním e-mailovou informaci o uvedeném postupu.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 320- 13554/15
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Dětského parlamentu ze dne 05.03.2015 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy RM 320 - 5/3.
RM 320 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

5.5 Doplněná Koncepce rozvoje MMUZ - k tomuto bodu je přizván ředitel MMUZ
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/5 - Flash Příloha: RM 320 - 5/5 - Flash
Identifikace:
RM 316 dne 02.03.2015 projednala návrh Koncepce rozvoje MMUZ a uložila řediteli MMUZ předloženou koncepci
doplnit. Ředitel MMUZ předkládá RM doplněnou Koncepci rozvoje MMUZ.
K rozhodnutí:
Seznámit se s doplněnou Koncepcí rozvoje MMUZ.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

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

Pan Hladík (příchod v 17:33 hodin) - ředitel MMUZ - přizván k zodpovězení dotazů radních souvisejících s "Koncepcí
rozvoje MMUZ". ST - požádal p. Hladíka o krátký úvod. Pan Hladík - doplnil požadavky do textu koncepce, vysvětloval
to již zde cca před měsícem, pokud budou dotazy, rád na ně odpoví. Ing. Maur - oproti minulé diskusi nemá vyřešené
dva body - 1/ rozumí koncepci, že musí zabezpečovat muzejní činnosti, v desetitisícovém městě nebudeme mít
potřebu klasického muzejnictví - v této věci nemá zcela jasno - říkáme ano, rozdělit expozice, souhlasí, že je tam
nedostatek prostor - ale nevyplývá mu z toho, jak to chceme řešit - možnost vyvedení lékárny a tím získání prostoru.
Dále jestli cesta není zúžením - prostor se získá pro tematické výstavy apod. 2/ Druhá oblast, která se týká
informačního centra - před tím vnímal diskuse o tom, že naším cílem je zlepšit koordinaci se zámkem - otázka - kdo
by to měl dělat? Na jednu stranu jsme říkali ano, zámek má nějaké provozní možnosti, aby byl ještě aktivnější v
činnosti, podepsalo se memorandum - kdo bude zabezpečovat tyto kroky? Jestliže nemáme vizi, kdo to bude
zabezpečovat, tak to je problém. Chápal, že i minule jsme o vazbě se zámkem a MMUZ a IC hovořili a to mu tam nyní
stále chybí. MST - z logiky vývoje je tato otázka směřována více na město, než na IC (MMUZ). V něčem probíhá
komunikace mezi MMUZ a zámkem, někdy mezi městem a zámkem - část oblasti kultury je projednávána v kulturní
komisi, kde má zámek své zastoupení. Vedení města jedná se zámkem. Jestliže považujeme za důležité prodloužit
otevírací dobu zámku - skutečně ta doba bude prodloužena. Pokládáme to za natolik důležitou věc, že obyvatelé NM
si to zaslouží. Dojde k naplnění užší spolupráce, a aby se vzájemně prolínala + uvedl příklad práce p. Švandy
(webové stránky atd.). Na základě koordinační schůzky se to rozšiřuje na další městské organizace - je to
neoddělitelnou součástí života. Ing. Maur - to se týkalo druhé části dotazu, považuje to již za odpovězené. Nyní k
první části dotazu - nalezení prostoru pro tematické výstavy a s tím spojené možné zúžení trvalých expozic. Pan
Hladík - MMUZ vzniklo v r. 1995 - tenkrát stálo před problémem zajistit si okruh lidí. Nedílnou součástí je sbírka o
historii města. Tehdejší ředitel p. Resl z odborného pohledu a s tehdejším vedením města (bylo tam ještě užší
propojení, nebyla to příspěvková organizace) - jako ideální se jevilo dát MMUZ stánek přírodovědný. Proto tyto sbírky
dnes v MMUZ máme. Hodinkám je vyčleněn nejmenší prostor. Máme tam další sbírky a výstavní prostory +
vyjmenoval. Dílčí změny se dělají v MMUZ stále. Sál řemesel, dole lékárna, atd. Jednal se zámkem (správcem p.
Daňkem), zda by nebylo možné přemístit lékárnu. To ale neprošlo, na zámku se nepodařilo nalézt vhodné prostory
pro umístění, tam, kde by lékárna mohla být umístěná, vznikly kanceláře. Přes zimu jsme přeskupili jednotlivé části
lékárny, konzultovali to s ARCH, přemístění nyní působí kompaktnějším dojmem, restaurování nebylo levnou
záležitostí (přes 100.000 Kč). Příští rok chceme v rámci výročí války roku 1866, aby byli návštěvníci posíláni od
jednoho muzea ke druhému + blíže radní seznámil s představami. Do budoucna by uvítal nějakou možnost třeba
jednat dál se zámkem, ale v současné době, když nemáme žádný prostor a ví, že ho nedostane - právě v tom
prostoru přízemí (je tam cca 1 schůdek) - tam by se to možná dalo využít. Pracuje tam přírodovědný kroužek p. Resla,
apod. Ing. Maur - rozumí tomu, je to určitá historie, ale je to nejednoznačné. Je fakt, že tam není prostor pro tematické
výstavy, které přilákají mnoho návštěvníků. Z toho, co tam dnes je, tak ničeho z toho se nechceme zbavit. Jedné z
těch věcí musíme dát nějakou přednost, a to z koncepce musí jasně vyplynout. Pan Hladík - reagoval na slova Ing.
Maura - např. přírodu "vyhodit" nemůžeme. Ing. Prouza - vidí to, že musíme najít prostor pro lékárnu. Pan Hladík nebrání se tomu, jednat v letošním roce s p. Daňkem. ST - naformuloval dovětek usnesení: "RM ukládá MMUZ v
součinnosti s vedením města hledalo prostory pro umístění lékárny." Poté odhlasováno.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 320- 13555/15,

(uložen úkol číslo 19872).

RM projednala doplněnou Koncepci rozvoje Městského muzea Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 320 - 5/4 a
bere tuto koncepci na vědomí. RM ukládá MMUZ v součinnosti s vedením města hledat prostory pro umístění lékárny.
RM 320 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 31.8.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

5.6 Žádost VoCe nad Metují - beachvolejbalový turnaj
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/6 - Flash Příloha: RM 320 - 5/6 - Flash
Identifikace:
RM 302 dne 01.09.2014 projednala žádost Volejbalového centra nad Metují (dále jen VoCe) a souhlasila s pořádáním
beachvolejbalového turnaje na západní straně Husova náměstí v rámci 37. ročníku Novoměstského hrnce smíchu ve
dnech 06. a 07.06.2015. Zároveň RM schválila výjimku pro vjezd nákladních automobilů na Husovo náměstí v pátek
05.06.2015 a v neděli 07.06.2015 (případně v pondělí 08.06.2015) z důvodu přivezení a následného odvozu materiálu
potřebného na stavbu beachvolejbalového kurtu za podmínky, že materiál budou navážet nákladní automobily s
tonáží do 8 t. VoCe nyní žádá RM o přehodnocení podmínky maximální tonáže a její navýšení. Vozový park místní
firmy, která bude materiál na náměstí navážet, nedisponuje vozidly, které tuto podmínku splňují. Písek by se mohl
navážet autem s návěsem a plným naložením cca 44 t (z toho 29 t písku). Celkem je potřeba 80 m3 písku, což
představuje 150-160 t. Navýšení tonáže by mimo jiné snížilo počet jízd vozidel, která budou písek navážet a odvážet.
VoCe dále informuje o účastnících beachvolejbalové exhibice - herec p. Jan Čenský, beseda s olympioničkou pí
Celbovou-Ryšavou a reprezentantem ČR p. Štokrem.
K rozhodnutí:
Projednat žádost VoCe o přehodnocení podmínky maximální tonáže automobilů, které budou navážet materiál na
beachvolejbalový turnaj na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Na základě dotazu na únosnost a pojízdnost těžkých vozidel po Husově náměstí jsme se telefonicky
obrátili na projektanta, který nám sdělil následující: Nedoporučuje pustit více jak 15 těžkých nákladních vozidel na
náměstí za den. Na ploše před "vlaštovkami", kde je pochůzná plocha z odseků, v žádném případě nesmí dojít k
pohybu předních kol do stran a na místě, hrozí značné poškození odseků a jejich uvolnění. Pokud by však nákladní
vozidlo s pískem, ale i bez písku projelo velmi pomalu a plynule bez většího otáčení, dokáže si představit, že je poté
možné vozidlu umožnit vjet na tuto plochu. Doporučuje na místě mít za úřad pověřenou osobu, která by dohlédla na
celý proces přivážení a odvážení písku z náměstí. Za OMM nedoporučujeme vjezd těžkých vozidel více jak 10 t na
plochu náměstí, konkrétně před "vlaštovky", protože nebude možné zaručit plynulou jízdu po této ploše. Jedná se o
velké riziko a možné poškození náměstí, které je nepřípustné navíc v době, kdy je samotné náměstí ještě v době
udržitelnosti projektu z pohledu poskytovatele dotace.
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

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

Úvodního slova se ujal MST. Bližší komentář podal vedoucí OŠKS - žadatelé mají problém s navezením písku
vozidlem s tonáží do 8 t, bude se jednat o cca 25 jízd při navážení písku a stejný počet při odvozu, což zabere celý
den. Vozidlem s vyšší tonáží by se počet jízd snížil. Ing. Maur - názor má k tomu jednoznačný, a to "ne". Většina
radních byla obdobného názoru. OŠKS - je pravděpodobné, že se akce nakonec konat nebude.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 320- 13556/15,

(uložen úkol číslo 19873).

RM projednala žádost Volejbalového centra nad Metují o přehodnocení podmínky maximální tonáže automobilů. RM
nesouhlasí s tím, aby se zvyšovala schválená tonáž automobilů, které budou navážet materiál na beachvolejbalový turnaj na
Husově náměstí v pátek 05.06.2015 a v neděli 07.06.2015 (případně v pondělí 08.06.2015).
RM 320 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

5.7 Žádost Akademických týdnů o.p.s. o zapůjčení pódia
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/7 - Flash Příloha: RM 320 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Ředitel Akademických týdnů o.p.s. žádá RM o zapůjčení nízkého pódia (10 ks) na letošní Akademické týdny, které se
uskuteční na Pavlátově louce ve dnech 24.07. - 01.08.2015.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Akademických týdnů o.p.s. o zapůjčení pódia.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se pouze o zapůjčení a dopravu tam a zpět.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 320- 13557/15,

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

(uložen úkol číslo 19874).

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením nízkého pódia (10 ks) na letošní Akademické týdny, které se uskuteční na Pavlátově
louce ve dnech 24.07. - 01.08.2015. Společnost Akademické týdny o.p.s. bezplatným zapůjčením pódia obdrží od města
Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 1.300 Kč. RM ukládá TS zajistit převoz, postavení a následný úklid pódia
na tuto akci.
RM 320 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.8.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost Ing. Lucie Davidové Zelené o zapůjčení zahradního nábytku
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/8 - Flash Příloha: RM 320 - 5/8 - Flash
Identifikace:
Ing. Lucie Davidové Zelené pořádá dne 20.06.2015 na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují festival "Život nás
baví". Cílem festivalu je propojovat lidi, propagovat lokální prodejce a výrobce, ukazovat "nové" směry, sdílet radost
ze života. Součástí bude prodej lokálních potravin, farmářských výrobků, bio a přírodních produktů. Pro návštěvníky je
zajištěn pestrý program - jóga, jízda na koni, procházka okolím bosky, hudba, tanec, meditace, během dne budou
probíhat přednášky na téma děti a výchova, zdraví a strava a osobní rozvoj. Z těchto důvodů žádá RM o bezplatné
zapůjčení níže uvedeného majetku města a jeho dopravu na Pavlátovu louku a zpět: 5 kusů pivních setů, 15 kusů
odpadkových košů nebo konstrukcí pro zavěšení pytle na odpadky, 49 kusů židlí, elektrocentrálu. Akce je určena pro
širokou veřejnost a záměrem je pořádat ji pravidelně.
K rozhodnutí:
Projednat žádost Ing. Lucie Davidové Zelené o zapůjčení zahradního nábytku.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasím se zapůjčením (kromě elektrocentrály) za poplatek. Zapůjčený materiál si mohou
vyzvednout v TS a bude po ukončení akce opět do TS přivezen.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme bezplatné zapůjčení kromě elektrocentrály a bez odvozu.
Vysvětlení:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST - informace - půjde o bezplatné zapůjčení - židle a elektocentrála zapůjčena nebude. Pořadatel si zajistí dopravu
tam + zpět svépomocí a na své náklady.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 320- 13558/15,

(uložen úkol číslo 19875).

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 5 ks pivních setů, 15 ks odpadkových košů Ing. Lucie Davidové Zelené, U Lípy 993,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 75306115, na festival "Život nás baví", který se uskuteční dne 20.06.2015 na Pavlátově
louce v Novém Městě nad Metují s tím, že pořadatel si zajistí dopravu tam + zpět svépomocí a na své náklady.
RM 320 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

5.9 Nofi Junior - 1. cena v celostátním kole
Zdroj. dokum.: RM 320 - 5/9
Identifikace:
Aktuální informace přednesená přímo jednání RM. Ve dnech 24. a 25.04.2015 se v Olomouci konalo Ústřední kolo
soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR pro školní rok 2014/2015 ve hře orchestrů. Do celostátního kola postoupily dva nejúspěšnější
orchestry z krajských přehlídek, celkem se tedy zúčastnilo 28 orchestrů. Nofi Junior ZUŠ Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují získala 1. cenu a jako zvláštní ocenění cenu České filharmonie.
K rozhodnutí:
Seznámit se s úspěchem Nofi Junior ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 320- 13559/15
RM byla seznámena s výjimečným úspěchem Nofi Junior ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují na Ústředním kole
soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR pro školní rok 2014/2015 ve hře orchestrů, které se konalo v Olomouci ve dnech 24. a 25.04.2015 a ve
kterém Nofi Junior získala 1. cenu a jako jediní zvláštní ocenění "Cenu České filharmonie". RM děkuje vedení školy,
sbormistrovi Mgr. Jaroslavu Rybáčkovi a členům Nofi Junior za vzornou reprezentaci města.
RM 320 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Viz bod 5/1 - Akademické týdny a jejich přesah do Polska

Identifikace:
V rozsáhlé diskusi k prezentaci činnosti Akademických týdnů o.p.s. zazněl podnět Ing. Petra Neumanna a Ing. Prouzy
na prověření možnosti přeshraničního propojení akcí Akademické týdny a Dny křesťanské kultury. Takovýto společný
projekt by mohl otevřít pro obě strany i možnosti na získání externích finančních prostředků na související akce vč.
investic.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Josef Pročko Referent Městská policie

Z podrobnějšího projednání:
ST a MST přislíbili, že tuto otázku otevřou na některém budoucím jednání s partnerským městem Duszniki Zdrój.
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 320- 13560/15,

(uložen úkol číslo 19876).

RM ukládá vedení města projednat možnost přeshraničního propojení akcí Akademické týdny a Dny křesťanské kultury na
některém budoucím jednání s partnerským městem Duszniki Zdrój.
RM 320 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 320 - 27.4.2015

Finance

17:00

OF

6.1 Zápis ze schůzky pracovní skupiny Dům zdraví
Zdroj. dokum.: RM 320 - 6/1 - Flash Příloha: RM 320 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Na základě podnětu RM se dne 20.04.2015 uskutečnilo jednání pracovní skupiny Dům zdraví. Pracovní skupina byla
seznámena s realizovanými a plánovanými úspornými opatřeními. Bylo dosaženo shody v tom, že skupina nebude
RM doporučovat vypsání nového výběrového řízení v roce 2015 - viz příloha č. RM 320 - 6/1.
K rozhodnutí:
Projednat zápis pracovní skupiny a případně stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly informace o závěrech a doporučeních pracovní skupiny.
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13561/15
RM bere na vědomí zápis ze schůzky pracovní skupiny Dům zdraví ze dne 20.04.2015, ve znění přílohy č. RM 320 - 6/1.
RM 320 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost o odkup recyklátu
Zdroj. dokum.: RM 320 - 6/2 - Flash Příloha: RM 320 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Obec Libchyně žádá o odkup recyklátu stavebních směsí v objemu 50 t deponovaných v lokalitě bývalého lomu TS.
Materiál pochází z likvidace objektů v areálu kasáren, který město získalo bezplatně. Dle vyjádření vedoucího TS má
město tohoto materiálu nadbytek a doporučuje odprodej za částku 100 Kč/t + DPH. Za obdobnou částku město
kupovalo recyklát z této stavby v roce 2013 pro SL.
K rozhodnutí:
Schválit odprodej recyklátu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13562/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 19877).

RM schvaluje odprodej nepotřebného recyklátu stavebních směsí v objemu 50 t obci Libchyně za částku 100 Kč/t + DPH.
RM 320 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 320 - 27.4.2015

Různé

17:15

7.1 Rezignace paní Evy Zámečníkové ze dne 16.04.2015 na členství v partnerském výboru
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/1 - Flash Příloha: RM 320 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Dne 16. dubna 2015 jsme přijali žádost (viz příloha RM 320 - bod 7/1) od paní Evy Zámečníkové o ukončení jejího
členství v partnerském výboru. Paní Zámečníková je v současné době natolik pracovně vytížená, že není schopna se
věnovat aktivitát partnerského výboru.
K rozhodnutí:
Schválit ukončení členství paní Evy Zámečníkové v partnerském výboru na její vlastní žádost
Odůvodnění:
Pracovní vytíženost paní Evy Zámečníkové v současné době neumožňuje její aktivní podporu činnosti partnerského
výboru
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 320- 13563/15
RM schvaluje ukončení členství paní Evy Zámečníkové v partnerském výboru na její vlastní žádost z důvodů pracovního
vytížení.
RM 320 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Doplnění nového člena partnerského výboru
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/2 - Flash Příloha: RM 320 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Dne 20. dubna 2015 jsme obdrželi žádost (viz příloha - RM 320 - bod č. 7/2) pana Ing. Josefa Vančáka o zahájení
členství v partnerském výboru. Pan Ing. Josef Vančák byl již v minulém volebním období aktivní člen partnerského
výboru a rád by na tyto aktivity navázal i v novém volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit členství p. Ing. Josefa Vančáka v partnerském výboru.
Odůvodnění:
Pan Ing. Josef Vančák byl již v minulém volebním období aktivní člen partnerského výboru a rád by na tyto aktivity
navázal i v novém volebním období.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 320- 13564/15,

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

(uložen úkol číslo 19878).

RM jmenuje novým členem partnerského výboru: p. Ing. Josefa Vančáka. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.

STIS

RM 320 Jmenuje.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 4.5.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

7.3 Granty - oblast prevence rizikového chování pro rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/3 - Flash Příloha: RM 320 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování na svém jednání dne 15.04.2015 projednala s předkladateli žádosti
o grant z rozpočtu města na podporu jednorázových a krátkodobých projektů pro oblast prevence rizikového chování.
Bylo předloženo celkem 14 žádostí. Navrhovaná výše podpory viz příloha č. RM 320 - 7/3.
K rozhodnutí:
Projednat návrh pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování a zároveň ne/souhlasit s navrženými částkami
finanční podpory jednotlivých žádostí o grant + pověřit ST k podpisu veřejnoprávních smluv.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 320- 13565/15,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 19879).

RM souhlasí s navrhovanými částkami podpory pro oblast prevence rizikového chování a pověřuje starostu k podpisu
veřejnoprávních smluv o poskytnutí grantu, které budou uzavřeny podle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené RM
usnesením č. RM 315-13303/15 ze dne 16.02.2015.
RM 320 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nového osobního vozidla kombi
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/4 - Flash Příloha: RM 320 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Dle schváleného rozpočtu bylo realizováno zadávací řízení na nákup nového osobního referentského vozidla pro
vedení města.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - doporučoval by doplnit do usnesení, že se jedná o osobní automobil zn. Škoda. Paní Petruželková - také
hledala, o co se jedná. TAJ - doplníme. Ing. Prouza - nepsal by pojem "referentského" vozidla - dostačující bude
"osobního". ST - odpověděl na dotaz Ing. Neumanna ve věci původního záměru poptávky ojetého vozidla. ST - uvedl,
že rozdíl by byl minimální a sleva by nešla uplatnit. Vozidlo bude na pohonnou hmotu "diesel", určené na delší cesty.
Ing. Prouza - dotaz na výbavu vozidla. Odpověděl ST.
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 320- 13566/15,

(uložen úkol číslo 19880).

RM schvaluje protokol o hodnocení nabídek ve znění přílohy č. RM 320 - 7/4 a na doporučení hodnotící komise jako vítěze
veřejné zakázky nabídku od firmy Přerost a Švorc - Auto, s.r.o., IČO: 63073188, se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
1 ks osobního nového osobního automobilu Škoda Octavia Combi Elegance 2,0 TDI CR DPF 11 O kW za nabídkovou cenu
479.000 Kč bez DPH, 100.590 Kč DPH 21 %, celková cena vč. DPH 579.590 Kč.
V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem bude stanoveno pořadí na 2. místě, a to nabídka od firmy HAVEX auto s.r.o., IČO: 60108151, se sídlem Průmyslová 909, 293 06 Mladá Boleslav, za nabídkovou cenu 484.728 Kč bez DPH,
101.793 DPH 21 %, celková cena 586.521 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
RM 320 Schvaluje.
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náměstí Republiky 6

RM 320 - 27.4.2015

7.5 Zápis č. 3 z jednání komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/5 - Flash Příloha: RM 320 - 7/5 - Flash
Identifikace:
RM je předkládán zápis z jednání komise pro vyváženou dopravu", které se uskutečnilo dne 21.04.2015.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Dle jednacího řádu komisí je zápis předkládán do RM.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 320- 13567/15
RM se seznámila se zápisem z jednání komise pro vyváženou dopravu ve znění přílohy č. RM 320 - 7/5.
RM 320 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Investiční záměr výstavby cyklostezky Kvasiny - Náchod

Identifikace:
Na 3. jednání komise pro vyváženou dopravu místostarosta Ing. Michal Beseda, MBA, seznámil členy komise s účastí
na schůzce, kterou svolal starosta obce Podbřezí za účelem projednání investičního záměru v rámci evropských
dotačních titulů na výstavbu cyklostezky spojující průmyslový areál v Kvasinách s obcemi na trase Rychnov nad
Kněžnou - Kvasiny - Dobruška - Náchod. Více informací - viz příloha č. RM 320 - 7/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s podílem města Nové Město nad Metují na přípravě a realizaci záměru výstavby cyklostezky Kvasiny Náchod.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal MST. Rozsáhlá diskuse byla ukončena s tím, že Ing. Maur má na celou záležitost jiný názor.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 320- 13568/15,

(uložen úkol číslo 19881).

RM souhlasí s tím, aby se město Nové Město nad Metují podílelo na přípravě a realizaci záměru výstavby cyklostezky
Kvasiny - Náchod. RM ukládá MST informovat předkladatele záměru o souhlasném stanovisku RM k přípravě a realizaci
záměru výstavby cyklostezky Kvasiny - Náchod a dále RM ukládá OMM předložit RM přehled činností s předpokládanými
náklady a časovým harmonogramem na realizaci záměru.
RM 320 Souhlasí.
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7.7 Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/7 - Flash Příloha: RM 320 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Komise pro vyváženou dopravu na svém posledním jednání konaném dne 21.04.2015 projednala trasu cyklostezky
Nové Město nad Metují (od Popluží) do Krčína. Členové schválili vést tuto cyklostezku po pravém břehu řeky Metuje a
toto doporučuje RM.
K rozhodnutí:
1/ Uložit zpracování DUR cyklotrasy v tomto nebo v následujícím roce, 2/ rozhodnout o variantě cyklotrasy.
Odůvodnění:
1/ Převážně po levém břehu Metuje: Trasa je vedena výhradně po městských pozemcích, nevýhodou je vedení trasy
přes sníženinu pod sněženkovým lesem. 2/ Převážně po pravém břehu Metuje: Trasa je navržena po pozemcích
města s výjimkou jednoho soukromého (p. Z. S.), a to až do Krčína na most pod kostelem. 3/ Přejezd v ul. 1. máje z
ul. Elektrárenské do ul. Nábřežní (varianta pravý břeh) je pro cyklisty kratší a bezpečnější než průjezd cyklistů
krčínským parkem na most v ul. 1. máje a přes něj do ul. Nábřežní. Bezpečnější je z hlediska pěší a cyklistické
dopravy rovněž vedení trasy ul. Elektrárenskou a ul. Nábřežní, než úzkými uličkami v Budíně, tunelem pod tratí a
krčínským parkem, zejména když tunel pod tratí a park v Krčíně je jedinou reálnou možností vyvedení uvažované
cyklostezky ze Spů přes ul. Železova louka do Krčína. Souběh dvou cyklotras v Budíně a v krčínském parku by nebyl
zrovna nejlepším řešením.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse návazně i na bod 7/6. Radní především diskutovali o navržené trase a reálnosti jejího prosazení a provedení.
Radní se shodli, že bude nyní zadán úkol OMM dopracovat ve spolupráci se ST variantu č. 2 uvedené trasy.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 320- 13569/15,

(uložen úkol číslo 19882).

RM ukládá OMM ve spolupráci se ST dopracovat variantu č. 2 - cyklotrasa po pravém břehu řeky Metuje z Popluží do Krčína.
RM 320 Ukládá.

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

7.8 Zápis č. 38B sociálně-rozmisťovací komise ze dne 22.04.2015
Zdroj. dokum.: RM 320 - 7/8 - Flash Příloha: RM 320 - 7/8 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis č. 38B (3. ve volebním období 2014-2018) z jednání sociálně-rozmisťovací komise dne
22.04.2015 ve znění přílohy č. RM 320 - 7/8.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis o obsazení 3 míst v domově pro seniory MSSS Oáza a 2 míst na nájemním domě s
pečovatelskou službou MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 320- 13570/15
RM bere na vědomí návrh na obsazení 3 míst v domově pro seniory MSSS Oáza a 2 míst na nájemním domě s
pečovatelskou službou MSSS Oáza ve znění přílohy č. RM 320 - 7/8.
RM 320 Bere na vědomí.
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7.9 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

Identifikace:
Žádost TS o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce V. výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody. 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 2015 je 80 tun.
Dodavatelem je Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín 170B Obalovna Červený
Kostelec, za cenu 1.665 Kč + 21 % DPH (tj. 2.015 Kč vč. DPH). Tato obalovna je jediná obalovna v dostupné
vzdálenosti od Nového Města nad Metují, ze které jsme schopni přivézt směs v teplotě nutné ke zpracování.
K rozhodnutí:
Ne/udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 320- 13571/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 19883).

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce VI. Výjimky - technické
důvody. RM ukládá TS zrealizovat 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 170B
Obalovna Červený Kostelec za cenu 1.665 Kč + 21 % DPH (tj. 2.015 Kč vč. DPH) za 1 t.
RM 320 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 320:

19:02

Příští porada bude: RM 321, 11.5.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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