Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 337 (ve volebním období 31. zasedání) ze dne: 21.12.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 337 :
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 Pavel Horvat

12 Petr Plšek
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Ing. Libor Pozděna
16 Mgr. Denisa Plšková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:18
místostarosta (Město)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:18
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:18
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:09
15:12
sportu)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:55
15:04
města)
referent OMP (Odbor majetku města)
13:05
13:54
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:57
14:55
města)
architekt (Architekt)
13:57
14:56
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
15:08
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:26
15:29

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 337 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 337 (ve volebním období 31. zasedání) ze dne: 21.12.2015
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

13:00
13:05
14:10
15:45
16:10
16:45
17:15

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 337 :
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 Pavel Horvat
12 Petr Plšek
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Ing. Libor Pozděna
16 Mgr. Denisa Plšková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:18
místostarosta (Město)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
radní (Rada města)
13:00
16:18
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:18
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:18
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:09
15:12
sportu)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:55
15:04
města)
referent OMP (Odbor majetku města)
13:05
13:54
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:57
14:55
města)
architekt (Architekt)
13:57
14:56
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:05
15:08
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
15:26
15:29

Účast
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 337 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 336) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 336 ze dne 7.12.2015 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 154- 5948/08

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

10 655
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 19.12.2016 , výchozí: 19.12.2016

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

Přeložka silnice I/14 - Nutricie Deva - směna pozemků
Int: Č.j. 15331/2008/OMP/Bach

Usneseni:: RM revokuje svoje usnesení č. RM 150-5776/08 ze dne 27. 10. 2008 a ukládá OMP zveřejnit záměr města směnit tyto
nemovitosti v tomto novém rozsahu - část stavební parcely č. 702/1 o výměře cca 295 m2 a část pozemkové parcely č.
500/4 o výměře cca 4 m2 ve vlastnictví firmy Nutricia Deva a. s. za část pozemkové parcely č. 462/1 o výměře cca 260
m2 ve vlastnictví města, vše v k. ú. Nové Město nad Metují za podmínky vydání územního rozhodnutí na stavbu silnice
I/14 Nové Město nad Metují - přeložka s nabytím právní moci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 19.12.2016 (Čekáme na pravomocné územní
rozhodnutí na přeložku I/14, kterým je podmíněno zveřejnění záměru města směnit pozemky.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 280- 11862/13

Provede: OMM = Odbor majetku města

17 975

Odpovídá (Garant) : MST

Věc:

Monitoring skal u Zázvorky

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 1.2.2016 (Prozatím jsme neobdrželi vyjádření
ŘSD ČR. Bude opětovně zaurgováno.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 285- 12086/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 195
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.4.2016

, výchozí: 25.4.2016

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

Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

Usneseni:: RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve znění přílohy č. RM 285 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM zvát ARCH na jednání týkající se obnovy
památek ve městě, zejména pak v Městské památkové rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k
dohledu na citlivý přístup k dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 25.4.2016 (Průběžně probíhá.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 286- 12135/14
18 268
Věc:

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

Termín:

4.7.2016

, výchozí:

4.7.2016

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

Smlouva o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného výzkumu pro stavbu "Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Muzeum a galerie
Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 286 - 3/7 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 4.7.2016 (Smlouva bude podepsána až po
zahájení stavebních prací na přístavbě tělocvičny "ZŠ Komenského".)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 308- 13024/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 176
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 8.12.2015

, výchozí: 8.12.2015

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

„Stavební úpravy chodníku v ul. Rašínova a 28. října“ - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Usneseni:: RM schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy chodníků v ulici Rašínova a 28. října.
RM pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 310- 13122/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 283
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 16.6.2016

, výchozí: 16.6.2016

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

Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

Usneseni:: RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu bývalých kasáren,
konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 16.6.2016 (Dotace jsou průběžně sledovány.
Prozatím nebyl žádný vhodný titul vypsán.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 313- 13211/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 436
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 29.8.2016

, výchozí: 29.8.2016

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. RM 337 schválen nový termín: 29.8.2016 (ORM zařadilo na rok 2016.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 317- 13354/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 681
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

PD budoucí komunikace - areál bývalých kasáren

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit projektovou dokumentaci budoucí komunikace na pozemku p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, a to v souladu se studií Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (autorizovaný architekt). RM schvaluje RO - realizaci
akce "Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD" (§ 2212) ve výši 30 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem
finančních prostředků z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 18.1.2016 (Je vypsáno poptávkové řízení na
projektanta.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 320- 13536/15
19 861
Věc:

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

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Smlouva o nájmu nemovitosti - pozemku u kostela na Komenského ulici

Usneseni:: RM ukládá OMM pozvat jménem ST představitele řádu sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně na jednání RM za
účelem seznámení vedení města s aktuálními záměry vlastníků s areálem kláštera.
Plnění:
MB navrhli městu odkoupení pozemku před klášterním kostelem. Radou města byl uložen úkol č. RM 336-14219/15:
zajistit znalecký posudek na zjištění ceny v místě a čase obvyklé na část pozemku o výměře 950 m2 z pozemku p. p.
č. 353/1 a geometrický plán na rozdělení uvedeného pozemku dle návrhu. Navrhujeme vyřadit.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 320- 13555/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 872
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Doplněná Koncepce rozvoje MMUZ - k tomuto bodu je přizván ředitel MMUZ

Usneseni:: 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.
Plnění:
Jednání mezi ředitelem MMUZ a správcem zámku nepřinesla žádný výsledek, na zámku lékárnu nechtějí. Na příští rok
se chystají velké oslavy výročí války 1866, MMUZ se těchto oslav zúčastní a lékárnu využije jakou součást expozice.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 324- 13722/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 061
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 25.4.2016

, výchozí: 25.4.2016

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

Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici

Usneseni:: RM ukládá OMM smluvně zajistit částečné umístění stavby autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici na
soukromém pozemku p. p. č. 666/1 v k. ú. Krčín. Dále RM ukládá OMM zahájit kroky k zajištění územního souhlasu
této autobusové zastávky. RM ukládá OMM zařadit potřebnou finanční částku do rozpočtu na rok 2016 a dále ukládá
OMM ve spolupráci s OF podat po schválení rozpočtu na rok 2016 žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
RM ukládá předložit celou záležitost ke schválení v ZM, které se koná dne 10.09.2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Na smluvním zajištění umístění autobusové zastávky na pozemku Ing. arch.
Davidové se pracuje. Opět došlo ke změnám, jednání jsou zdlouhavá, protože neustále dochází ke změnám. Potřebná
finanční částka byla do rozpočtu 2016 zařazena. RM 337 schválen nový termín: 25.4.2016 (Projednávání zastávky +
poté dojde k plnění jednotlivých kroků, vedoucích k umístění zastávky.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 328- 13934/15

Odpovídá (Garant) : MST

20 227
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

Dotaz Ing. Prouzy - pojištění odpovědnosti orgánů města za způsobenou škodu

Usneseni:: RM ukládá OSÚ (HS) zajistit při uzavření nové smlouvy navýšení částky pojištění odpovědnosti orgánů města za
způsobenou škodu na 5 mil. Kč.
Plnění:
Zajištěno - splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 330- 13963/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 276
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

VZ - Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dětské hřiště - Malecí, Nové Město nad Metují“ z důvodu, že vítězná
nabídka nesplňuje záměr jednoho velkého hřiště na Malecí. RM ukládá OMM zařadit do rozpočtu na rok 2016 částku
potřebnou na realizaci této zakázky a ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že
realizace proběhne v roce 2016. RM doporučuje ZM vzít tyto informace na vědomí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 1.2.2016 (Probíhá zadávací řízení.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 330- 13969/15
20 282
Věc:

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

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

Usneseni:: RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul. Pod Výrovem. RM
ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul. Pod Výrovem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracováním posudku se zabývá oslovený Ing. Miloš Málek (soudní znalec v
oboru doprava, ekonomika). Byl seznámen s celou problematikou, proběhlo místní šetření, jednal se společností
REC.ing s.r.o.. Dne 08.12.2015 se sešel na místě s Ing. Mikuláškem, který na tuto komunikaci zpracovával v roce 2008
projektovou dokumentaci. Dohodli se, že mu Ing. Mikulášek předloží tzv. vlečné křivky, na základě kterých se
zpracovatel posudku vyjádří k rozměrům vozidel, které by měla tuto komunikaci využívat. Jakmile tento podklad obdrží,
zpracují návrhové varianty. S tímto postupem je srozuměný i zástupce firmy REC.ing s.r.o. RM 337 schválen nový
termín: 15.2.2016 (Zpracovatel bezpečnostního posudku požaduje více času na zpracování.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS

Stránka 6 z 54

Tisk: 28.12.2015

RM 331- 14022/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 374
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 4 v domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě
nad Metují, kterým bude ve smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
stanovena cena v místě a čase obvyklá za volný byt bez nájemce.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 15.2.2016 (Vyklízení bytu stále není dokončeno
a znalec proto nemůže provést řádně jeho ocenění.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14027/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 379
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

4.1.216

, výchozí:

4.1.216

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

PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují - Krčín, Nahořany/2

Usneseni:: RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - cyklotrasa, cyklostezka Peklo - Jestřebí, Nové Město nad Metují Krčín, Nahořany/2". RM ukládá OMM vysoutěžit tuto veřejnou zakázku ještě v roce 2015 s tím, že RM ukládá omezení
rozsahu předmětu veřejné zakázky na zpracování PD pro úsek z ul. K Sirkárně na Popluží a z Popluží do ul.
Elektrárenská.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 4.1.216 (Probíhá zadávací řízení.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 331- 14032/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 384
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Herní prvky na zahradu u "ZŠ Malecí" - schválit RO

Usneseni:: RM schvaluje pro "ZŠ Malecí" realizaci části I. etapy, tj. osazení herních prvků do 1. části zahrady, a to ve výši dle
zbývajících finančních prostředků, tj. 132 tis. Kč. RM dále ukládá OMM dopracovat koncepční řešení zbylých zahrad a
dále pak do všech návrhů zapracovat úpravy vybavení těchto zahrad s přihlédnutím k již existující infra struktuře a
vybavení dětských hřišť v blízkosti těchto zahrad.
Plnění:
Zpracování koncepcí zbývajících zahrad bylo schváleno. v rozpočtu v roce 2016. Herní prvky osazeny. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 331- 14044/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 395
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Výpůjčka nebytových prostor, č. p. 427 - kasárna
Int: OSN/362

Usneseni:: RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) v objektu č. p. 427, ul. ČSA (bývalá kasárna) p. J.
R. a p. L. B., za účelem vytvoření a provozování zkušebny pro 2 kapely (2H5-ka a Balast). RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV připravit smlouvu o výpůjčce, vč. Provozního řádu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14066/15
20 425
Věc:

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

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v ul. Komenského

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako
zahrady ve stávajícím stavu, se zájemcem, p. J. M., který podal nejvyšší nabídku, a to ode dne 15.11.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 24 Kč/m2/rok. RM byla seznámena s vyjádřením vlastníků
domu č. p. 382 ke zveřejněnému záměru města, kteří podali výpověď z nájmu uvedeného pozemku dne 25.05.2015.
Protože ke zveřejnění záměru města pozemek pronajmout došlo z důvodu dodržení zákonné povinnosti nakládat s
majetkem města s péčí řádného hospodáře, RM k jejich vyjádření, ve kterém nebyly uvedeny žádné skutečnosti, které
by pronájmu pozemku bránily, nemohla přihlédnout.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 18.1.2016 (Smlouva o nájmu byla s nájemcem
projednána dne 03.12.2015 za účasti PRAV. Požádal ještě o čas pro konzultaci se svým právníkem. Dne 09.12.2015
sdělil, že onemocněl a hned jak to půjde, tak by chtěl celou záležitost dotáhnout do konce.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 332- 14098/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 443
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Provede: TS = Technické služby

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

Žádost MK o zapůjčení nízkého pódia na "Zpívání pod vánočním stromem"

Usneseni:: RM schvaluje program tradiční akce "Zpívání pod vánočním stromem" o adventních nedělích ve dnech 29.11., 06.12.,
13.12. a 20.12.2015, jehož pořadatelem je Městský klub v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 332 - 5/13.
RM ukládá TS zajistit postavení a úklid nízkého pódia u vánočního stromu na Husově náměstí ve dnech 06.12. a
20.12.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14104/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 447
Věc:

Termín: 10.12.2015 , výchozí: 10.12.2015

Provede: MP = Městská policie

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

Oznámení SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují o konání vánoční výstavy na novoměstském zámku

Usneseni:: RM bere na vědomí informaci o konání Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve dnech 10. - 13.12.2015,
ve znění přílohy č. RM 332 - 7/2. RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době
konání Vánoční výstavy a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 332- 14105/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 448
Věc:

Provede: SL = Správa městských lesů

Termín: 10.12.2015 , výchozí: 10.12.2015

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

Žádost SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují o sponzorský dar - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení v

Usneseni:: RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních
prostor v rámci Vánoční výstavy na zámku rodiny Bartoň - Dobenín, která se koná ve dnech 10. - 13.12.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 333- 14133/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 485
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Pronájem prostor pro podnikání (nebytových prostor) hala HARD
Int: OSN/374

Usneseni:: RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu montované haly HARD na st. p. č. 378/2 (za objektem
radnice č. p. 6) o celkové výměře 20,21 m2 (místnost č. 4), zájemci p. Ondřeji Smolovi, náměstí Republiky 78, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 88698939, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok za účelem skladu zednického nářadí (tj.
9.095 Kč/rok) a ukládá OSN připravit ve spolupráci s PRAV návrh smlouvy o nájmu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14155/15
20 495
Věc:

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

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města
pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vedeného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč /m2/rok,
a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a
rok a příp. požadovanou výměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 335- 14156/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 496
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada

Usneseni:: RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 318/14 o výměře 337 m2, druh pozemku ostatní plocha,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Spy a
obec Nové Město nad Metují a ukládá OMM uzavřít se zájemci, paní E. M. a p. M. H., ode dne 01.12.2015 smlouvu o
nájmu pozemku p. p. č. 318/14 v k. ú. Spy za účelem zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s
podmínkou, že nájemci provedou úpravu vysázené zeleně z důvodu zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce dle
požadavku Policie ČR a za nájemné ve výši 5 Kč, kdy tato cena proti cenám schváleným RM pro k. ú. Spy ode dne
01.01.2012 je snížena ze 7 Kč/m2/rok z důvodu blokace pozemku a omezení jeho užívání z důvodu předpokládané
stavby přeložky I/14, autobusové zastávky a přístupových chodníků a s ohledem na skutečnost, že pozemek p. p. č.
312/2 v k. ú. Spy, který není vlastnictvím města, je užíván ve veřejném zájmu jako plocha pod stavbou chodníku.
Plnění:
Smlouva zaslána k podpisu zájemcům. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14160/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 500
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

1.2.2016

, výchozí:

1.2.2016

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

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - výměna bezdrátového WIFI spoje MŠ Krčín - p

Usneseni:: RM schvaluje předloženou nabídku firmy T-SERVIS Jiří Nešněra a souhlasí s výměnou nainstalované antény průměru
30 cm 5 GHz za anténu průměru 70 cm 10 GHz za nabídkovou cenu 33.880 Kč vč. DPH. RM souhlasí s realizací
výměny antén firmou T-SERVIS Jiří Nešněra a uděluje u této akce výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 1.2.2016 (Realizace bude provedena v lednu
2016.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 335- 14167/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 505
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.12.2015 , výchozí: 14.12.2015

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

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa, Nové Město

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.06.2015 na akci „Stavební úpravy hřbitovní zdi - III. etapa,
Nové Město nad Metují“, na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují", hřbitov Všech Svatých, ve znění přílohy
č. RM 335 - 3/8 a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14189/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 515
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Žádost o zapůjčení pódia - Stepík Nové Město nad Metují, z. s.

Usneseni:: RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia Stepíku Nové Město nad Město nad Metují, z.s. na sportovní soutěž v
dětském a juniorském aerobiku "Bohemia Aerobic Tour - SAMC", která se uskuteční v neděli 13.12.2015 v hale
Rubena v Náchodě od 8:00 do 15:00 hodin.
Plnění:
Akce se uskutečnila, Stepík Nové Město nad Město nad Metují, z.s., pódium nevyužil.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14192/15
20 517
Věc:

Termín: 10.12.2015 , výchozí: 10.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

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

Smlouva o poskytnutí dotace na výdaje JSDH

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje uzavřenou mezi Královéhradeckým
krajem a městem Nové Město nad Metují na poskytnutí dotace na financování výdajů JSDH obce na rok 2015, ve
znění přílohy č. RM 335 - 6/1.
Plnění:
Smlouva byla podepsána a odeslána na KHK.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 335- 14198/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 523
Věc:

Termín: 15.12.2015 , výchozí: 15.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města (ODSH) a MŠ Na Františku ve znění přílohy č. RM 333 - 6/9.
Plnění:
Splněno. Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Poznámka:

RM 335- 14199/15
Věc:

Splněno, usnesení vyřadit

Termín: 15.12.2015 , výchozí: 15.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

20 524

S

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

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2016 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY
a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy č. RM 335 - 6/10, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno. Smlouva byla podepsána ST.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14200/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 525
Věc:

Termín: 15.12.2015 , výchozí: 15.12.2015

Provede: OF = Odbor finanční

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

Darovací smlouva - STYLBAU, s.r.o., Hradec Králové

Usneseni:: RM schvaluje Darovací smlouvu mezi firmou STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, Hradec Králové a městem
Nové Město nad Metují na finanční dar ve výši 7.000 Kč na pořádání akce "Dětský silvestr" ve znění přílohy č. RM
335 - 6/11 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno. Smlouva byla podepsána a předána firmě STYLBAU.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 335- 14209/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 531
Věc:

Termín: 18.12.2015 , výchozí: 18.12.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

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

BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2016

Usneseni:: RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2016/911 na aktualizaci programových produktů firmy BraunSW, Práškova 435,
280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno - podpis smlouvy zajištěn.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14220/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 559
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 18.1.2016

, výchozí: 18.1.2016

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

Dodatek č. 2 smlouvy o právu provést stavbu "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty"

Usneseni:: RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 336 - 3/1 Dodatek č. 2 Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Nové
Město nad Metují a p. P. M. K. a pověřuje ST podpisem dodatku.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 337 schválen nový termín: 18.1.2016 (Dodatek za město podepsán dne
15.12.2015 a předán k podpisu žadateli.)
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 336- 14224/15
20 562
Věc:

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

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Žádost o finanční odškodnění domu na Husově náměstí

Usneseni:: RM projednala žádost manželů N. o finanční odškodnění škod na jejich domě na Husově náměstí. RM schvaluje návrh
odpovědi ve znění přílohy č. RM 336 - 3/5 a ukládá OMM odeslat ji manželům N.
Plnění:
Splněno - dopis odeslán.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

RM 336- 14227/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 563
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Dopis pro radního KHK - střední školství ve městě

Usneseni:: RM ukládá ST oslovit radní KHK pro školství s požadavkem předložit vyhodnocení sloučení Střední průmyslové školy a
SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, a to vč. prognózy integrovaného středního školství ve městě.
Plnění:
Splněno - dopis byl odeslán.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14228/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 564
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 a v č. p. 1145

Int: OSN/381
Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 na náměstí Republiky o
celkové výměře 28,6 m2 a v č. p. 1145 v ul. Českých bratří o celkové výměře 33,4 m2, obě vč. technologie. Zveřejnění
záměru bude provedeno ve znění přílohy č. RM 336 - 4/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14229/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 565
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 138/2015
Int: OSN/382

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.138/2015 uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a p. Janem
Renfusem, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, ve znění přílohy č. RM 336 - 4/2, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14246/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 573
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

Provede: TS = Technické služby

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

Žádost TS o udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu

Usneseni:: RM uděluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu. RM souhlasí se
zadáním:
1. Zimní údržba místních komunikací ve Spech (období ode dne 15.12.2015 do dne 15.03.2016), firmě Autodoprava
Pop, Raisova 1558, 547 01 Náchod, za cenu 450 Kč/hod. + DPH za traktor s radlicí nebo kartáčem a 500 Kč/hod. +
DPH za sněhovou frézu.
2. Zimní údržba místních komunikací ve Vrchovinách (období ode dne 15.12.2015 do dne 15.03.2016), firmě Ivan
Pravec Vrchoviny 142, 549 01 Nové Město nad Metují, za cenu 450 Kč/hod. + DPH traktor s radlicí a 240 Kč/hod. +
DPH ručně vedený chodníkový zametací stroj.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14248/15
20 575
Věc:

Termín: 21.12.2015 , výchozí: 21.12.2015

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

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

Smlouva o nájmu a poskytování služeb - Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s. r.o.

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb se společností Konica Minolta Bussines Solutions Czech, spol. s.
r.o., Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150 na kopírovací stroj bizhub 227 vč. paušálu na pořizování kopií ve výši
1.340 Kč, ve znění přílohy č. RM 335 - 7/4, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
28.12.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 337 - 21.12.2015

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 337 - 21.12.2015

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ul. U Lípy
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/1 - Flash Příloha: RM 337 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Manželé M. a M. H. požádali o odkoupení pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 278 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod. Z důvodu zachování možnosti uložení sítí OMP zajistilo dle usnesení č.
RM 330-13952/15 geometrický plán č. 2000-543/2015 ze dne 24.11.2015 na rozdělení pozemků (dále jen GP), který
byl městu doručen s fakturou dne 10.12.2015 a znalecký posudek ze dne 29.10.2015 na kupní cenu pozemků v
místě a čase obvyklou. Přílohy: foto, snímek mapy, návrh dělení pozemků, návrh záměru, znalecký posudek, geom.
plán, ortofoto mapa, pozemky města a polohopis, pozemky města a sítě.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda zveřejnit záměr města prodat pozemek za cenu dle posudku včetně nákladů na GP a na posudek.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem souhlasí za podmínky zachování možnosti uložení sítí vč. ochranného pásma. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu byly 7.200 Kč a na znalecký posudek 3.200 Kč. Kupní cena v daném místě a čase
obvyklá byla znalcem stanovena na částku 134 Kč/m2 pozemku. Po připočtení částky za GP a znalecký posudek je
cena za 1 m2 pozemku 175 Kč.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Na základě podnětu Mgr. Černého bylo diskutováno o vhodnosti prodeje. Vzhledem k tomu, že se ale teprve jedná o
vyvěšení záměru, tak se nakonec na tom radní shodli a navržené usnesení většinově přijali.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14251/15,

(uložen úkol číslo 20589).

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 674/22 o výměře 256 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, za minimální kupní cenu 175 Kč/m2 pozemku s tím, že v kupní ceně jsou zahrnuty náklady
na vyhotovení geometrického plánu, na vyhotovení znaleckého posudku a kupující uhradí náklady na vklad do katastru
nemovitostí s tím, že daň z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní
smlouvy, viz příloha - záměr města.
RM 337 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

2.2 Koupě pozemku do majetku města v ul. U Lípy
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/2 - Flash Příloha: RM 337 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Město z důvodu zachování možnosti uložení sítí by mělo odkoupit od manželů M. a M. H. část pozemku p. p. č.
674/10 v k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného na listu vlastnictví č. 3405 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u
KÚ pro KHK, KP Náchod, která byla geometrickým plánem č. 2000-543/2015 ze dne 24.11.2015 na rozdělení
pozemků označena jako pozemek p. p. č. 674/27 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Přílohy: foto, geometrický plán, návrh dělení pozemků, snímek mapy, znalecký posudek.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM koupi pozemku do majetku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary doporučují koupi pozemku z důvodu zachování možnosti uložení sítí vč. ochranného pásma. Cena za
1 m2 pozemku 674/10 v k. ú. Nové Město nad Metují byla stanovena dle znaleckého posudku jako cena v daném
místě a čase obvyklá. Znalec ocenil polohu pozemku z hlediska komerční využitelnosti jako výhodnou a z tohoto
důvodu je cena pozemku podstatně vyšší než cena stanovená za pozemek města p. p. č. 674/22 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14252/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20590).

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 674/27 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. a obec Nové
Město nad Metují z vlastnictví manželů M. a M. H., a to za kupní cenu sjednanou dle znaleckého posudku ze dne 29.10.2015
ve výši 516 Kč/m2 pozemku, tj. 1.032 Kč s tím, že město uhradí náklady na vklad práva do katastru nemovitostí.
RM 337 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

2.3 Prodej pozemku z majetku města v ul. Leštinská
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/3 - Flash Příloha: RM 337 - 2/3 - Flash
Identifikace:
Pan J. H. žádá o prodej části pozemku o výměře cca 11 m2 (1 m široký pruh) případně až 22 m2 (2 m široky pruh) z
pozemku p. p. č. 861/62 o výměře 222 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku
města, který je zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to z
důvodu záměru realizace stavby zastřešeného bazénu na místě stávajícího skleníku na konci zahrady za rodinným
domem. Přílohy: žádost, snímek mapy, ortofoto, ortofoto bez úprav, majetek města a sítě, majetek města a polohopis,
příloha k vyjádření OVRR.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat část pozemku.
Odůvodnění:
OVRR: Je zde rozdíl mezi platným a novým ÚP NMnM - viz přílohy. Platný UP zahrnuje pozemek p. č. 861/62 do
plochy bydlení nízkopodlažní a nový ÚP převádí tento pozemek do plochy dopravní infrastruktury a dopravně se
připojuje k místní komunikaci v ul. Nad Sokolovnou s tím, že se počítá s dopravním připojením stávajícího RD manž.
S. a dalších ploch pod tímto RD. Je fakt, že RD č. p. 1610 je napojen zřejmě účelovou komunikací z ul. Leštinská, ke
které však nejsou na OVRR žádné doklady, mohly by být na ODSH. Pokud by se ponechal stávající stav dopravního
napojení z ul. Leštínská, tak by pozemek p. č. 861/62 mohl zůstat v ploše pro bydlení a případně využívat pouze pro
pěší a uložení inženýrských sítí. Pak by se teoreticky dalo uvažovat o jeho zúžení - muselo by to však být z hlediska
budoucích záměrů důkladně prověřeno. Na základě územně plánovacích podkladů a rozvoje území bych zatím
vyslovil nesouhlas. ODSH: Po zhlédnutí místa, jsou názoru, že pozemek má svůj nesporný význam z dopravního
hlediska. Nejen pro pěší, ale vyjeté koleje jsou důkazem, že slouží jako jediný příjezd k zahradám řadových domů v
ul. Leštinská. Jeho zúžení by zcela určitě přineslo omezení průjezdnosti. Navíc je v tomto místě kanalizační šachta,
což je další důvod, proč nedoporučují prodej. ARCH: Nesouhlasí s prodejem požadovaného pozemku. Je zcela
nevhodné zužovat veřejný prostor na úkor zájmu jednotlivce. Došlo by tak k nelogickému tvaru a ztížení dopravy v
této lokalitě. Doporučuje sledovat stavební aktivity v tomto místě. ORM: Také nesouhlasím s prodejem požadovaného
pozemku, z důvodů, které již popsal městský architekt a ODSH. TS: V tomto případě by se pozemek neměl prodávat.
Má to nyní nějakou linii a vypadá to dobře a pravděpodobně by prodej byl i kritizován okolo bydlícími občany.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad případným zúžením městského pozemku, pokud by došlo k prodeji, nad jeho zařazením v novém ÚP a
nad současnou situací v dané lokalitě.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14253/15
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku o výměře cca 11 m2 (1 m široký pruh) případně až 22 m2
(2 m široky pruh) z pozemku p. p. č. 861/62 o výměře 222 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, který je zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.

STIS

RM 337 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

2.4 Prodej bytu z majetku města č. 21 v č. p. 533
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/4 - Flash Příloha: RM 337 - 2/4 - Flash
Identifikace:
Záměr města prodat nemovitost - volnou (bez nájemce) bytovou jednotku č. 533/21, umístěnou ve 3. nadzemním
podlažím, která je vymezena jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532, 533 v Novém Městě nad Metují, postavené na
pozemku p. č. st. 874 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Malecí, v části obce Nové Město nad Metují, s
podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4312/112620, typ jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, ve vlastnictví města jako poslední byt v domě č. p. 533 a je zapsaná na listu vlastnictví č. 4389 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, přičemž pozemek stp. č. 874 s budovou č. p. 532, 533 je zapsán na LV č. 3360 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, byl zveřejněn ode dne 08.09.2015 do dne 11.12.2015 dle usnesení č. RM 32813890/15. Ke zveřejněnému záměru byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena dne 14.12.2015.
Přílohy: zveřejněný záměr, nabídka.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM prodat nemovitost za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem posledního bytu v domě č. p. 532 a 533 souhlasí. Nemovitost byla dle usnesení č. RM
320-13535/15 ze dne 27.04.2015 oceněna znalcem, který stanovil cenu bytu v místě a čase obvyklou na částku
650.000 Kč. Při převodu bytů z majetku města ve všech 3 vlnách privatizace hradilo vždy daň z převodu město.
Protože byla ke zveřejněnému záměru doručena pouze jedna obálka byla otevřena dne 14.12.2015 v přítomnosti ST,
MST, TAJ, vedoucích TS a OMP, aby údaje z ní bylo možné předložit RM již v pozvánce na zasedání.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14254/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20591).

RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej nemovitosti - bytová jednotka č.
533/21, umístěná ve 3. nadzemním podlažím, která je vymezena jako byt č. 21 ve stavbě budovy č. p. 532, 533 v Novém
Městě nad Metují, postavené na pozemku p. č. st. 874 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Malecí, v části obce Nové
Město nad Metují, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 4312/112620, zájemci, p. V. T., za
nabídnutou kupní cenu 663.100 Kč s tím, že kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí a prodávající uhradí daň
z nabytí nemovitých věcí.
RM 337 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/5 - Flash Příloha: RM 337 - 2/5 - Flash
Identifikace:
Záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, k
zastavění nízkopodlažní zástavbou v Krčíně, v lokalitě Na Kopci, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují za těchto podmínek: 1. prodej nejvyšší nabídce, 2. Minimální cena 600 Kč/m2 pozemku, 3. Úhrada
kupní ceny do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy, 4. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat
pozemek, 5. Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do 8 m, přízemí s obytným podkrovím,
tvar střechy šikmá se sklonem 30-45°, v případě ploché střechy RD přízemní b) parkování pro vozidla na prodávaném
pozemku, c) zastavěná plocha do 15 % výměry, d) o výstavbě více RD je možné jednat, 6. Daň z nabytí nemovitých
věcí uhradí kupující byl zveřejněn ode dne 25.08.2015 do dne 11.12.2015 dle usnesení č. RM 327-13840/15. Ke
zveřejněnému záměru byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena dne 14.12.2015. Přílohy: foto,
zveřejněný záměr, nabídka, ortofoto mapa.
K rozhodnutí:
Ne/doporučuje schválit prodej pozemku za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Podmínky příslušných odborných útvarů byly uvedeny ve zveřejněném záměru města. Nabídnutá kupní cena je o 50
Kč/m2 pozemku nižší než cena stanovená znaleckým posudkem dne 22.11.2014 jako cena v místě a čase obvyklá,
která byla stanovena na částku 600 Kč/m² pozemku. Zatím je to nejvyšší podaná nabídka na tento pozemek, kterou
město obdrželo od roku 2011.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad nabídkovou cenou, která byla zatím nejvyšší.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14255/15,

(uložen úkol číslo 20592).

RM nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín,
zapsaného na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, zájemci p. P. Š., za nabídnutou kupní cenu ve výši
550 Kč/m2 pozemku, tedy za celkovou kupní cenu 1.693.450 Kč.
RM 337 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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2.6 Prodej pozemků na Rychtě záměr č. 1
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/6 - Flash Příloha: RM 337 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují byl zveřejněn ode dne 21.08.2015 do dne 11.12.2015 dle usnesení č. RM 327-13842/15. Ke zveřejněnému
záměru nebyla doručena městu žádná nabídka. Přílohy: návrh záměru, ortofoto mapa, foto 1 a 2.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek.
Odůvodnění:
Část pozemku o velikosti 65 m2 je užívána na základě smlouvy o nájmu pozemku jako zahrada ze dne 30.09.2013 s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro záměry města je pozemek nepotřebný. Dle znaleckého posudku ze dne 11.03.2015
byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 1200 Kč/m2. Příslušné odbory s prodejem souhlasí. OF:
Doporučuje stanovení minimální kupní ceny vyšší než 1.200 Kč za 1 m2 dle stanoviska RM, prodej nejvyšší nabídce a
předkupní právo města dle návrhu OMM. Ohledně daně z nabytí nemovitých věcí je očekávána změna. Proto
navrhujeme ve zveřejnění uvést text viz bod 9.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14256/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20593).

RM ukládá OMM zveřejnit do dne 18.03.2016 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena 1200 Kč za 1 m2 pozemku. 2. Zájemci v
nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s platným Územním plánem
sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou předpokládaný termín dokončení svého
záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší nabídku. 4. Pozemek není, mimo části (o výměře
65 m2) užívané dle smlouvy o nájmu pozemku (k nahlédnutí na OMP), využíván a neváznou na něm žádné právní závazky.
5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 6.
Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 7. Město bude mít k pozemku
zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace staveb uvedených v záměru
kupujícího. 8. Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 9. Daň z nabytí nemovitých věcí bude
uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od
záměru prodat pozemek.
RM 337 Ukládá.
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2.7 Prodej pozemků na Rychtě záměr č. 2
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/7 - Flash Příloha: RM 337 - 2/7 - Flash
Identifikace:
Záměr města prodat městské pozemky p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové
Město v lokalitě na Rychtě, zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují byl zveřejněn ode dne
21.08.2015 do dne 11.12.2015 dle usnesení č. RM 327-13843/15. Ke zveřejněnému záměru byla podána jedna
nabídka p. F. S., a to pouze na pozemek p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, za
nabídnutou kupní cenu 1.220 Kč/m2 pozemku, tj. celkem 317.200 Kč. Tato nabídka je v rozporu se zveřejněným
záměrem města. Přílohy: zveřejněný záměr, foto, ortofoto mapa, obálka nabídky, nabídka.
K rozhodnutí:
Podanou nabídku nelze přijmout, protože neodpovídá záměru města.
Odůvodnění:
OMP: Část o výměře cca 196 m2 požadovaného pozemku p. p. č. 379/1 je užívána na základě smlouvy o nájmu
pozemků ze dne 31.01.2006 jako tržnice s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Odborné útvary se vždy vyjadřovali k
prodeji obou pozemků zároveň, nikoliv k prodeji části některého z nich. Nabídnutá kupní cena odpovídá ceně v místě
a čase obvyklé, která byla znaleckým posudkem ze dne 11.03.2015 stanovena na částku 1.200 Kč/m2 pozemku.
Protože nabídka byla podána jen na jeden pozemek z pozemků ve zveřejněném záměru, je s ním v rozporu. Je třeba
rozhodnout o záměru města prodat pozemky samostatně a ten znovu zveřejnit, aby případní další zájemci mohli
podat své nabídky. V příloze je stanovisko ARCH.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse všech radních nad návrhem rozdělit nabídku prodeje na jednotlivé pozemky. Nakonec byl akceptován návrh
ST, tj. připravit do příští RM návrh na vyvěšení s možností koupě jednoho ze dvou nabízených pozemků nebo obou.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 337- 14257/15,

(uložen úkol číslo 20594).

RM konstatuje, že podaná nabídka neodpovídá zveřejněnému záměru města prodat, a proto nelze podanou nabídku
přijmout. RM ukládá OMM, po vyjádření příslušných odborů, připravit nový návrh na zveřejnění záměru města prodat k
zastavění pozemky p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o
výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě,
zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve kterém bude uvedeno, že nabídku lze podat pouze na
jeden z pozemků nebo na oba pozemky.
RM 337 Ukládá.
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2.8 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v ul. Rašínova
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/8 - Flash Příloha: RM 337 - 2/8 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, žádá na základě
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu stavby ze dne 05.06.2014 o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12 - 2005021/VB/10 spočívajícího v umístění, zřízení, provozování,
opravování a udržování zařízení součásti distribuční soustavy IE-12-2005021/VB/10 - Nové Město n. M., knn stav.
úpravy Rašínova, a to kabelové vedení NN a přípojková skříň osazená v nice objektu č. p. 600, v pozemcích města p.
p. č. 435/4, 2063 a 2052/16 druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 430/4 druh pozemku zahrada a
st. p. č. 935, druh pozemku zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, a to v rozsahu 376 m, dle geometrického plánu č. 1989 - 9422/2015, schváleného
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod dne 27.07.2015, a to na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého věcným břemenem, tj. celkem
37.600 Kč + DPH v zákonné výši. Přílohy: smlouva, koordinační situace.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 295-12491/14 ze dne
26.05.2014 a stavba byla provedena při rekonstrukci chodníku ul. Rašínova, je dokončena a zaměřena. Příslušné
odbory souhlasí. Cena za zřízení věcného břemene byla stanovena budoucí smlouvou ve výši 100 Kč + DPH v
zákonné výši za 1 m pozemku.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 337- 14258/15,

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

(uložen úkol číslo 20595).

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnost pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení součásti
distribuční soustavy podle Smlouvy o zřízení věcného břemene „IE – 12 - 2005021/VB/10 - Nové Město n. M., knn stav.
úpravy Rašínova“, viz příloha - smlouva, v pozemcích města p. p. č. 435/4, 2063 a 2052/16 druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. p. č. 430/4 druh pozemku zahrada a st. p. č. 935, druh pozemku zast. plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v rozsahu 376 m, dle
geometrického plánu č. 1989 - 9422/2015, schváleného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod dne 27.07.2015, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 100 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m
pozemku zatíženého věcným břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí žadatel.
RM 337 Schvaluje.
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2.9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v ul. Boženy Němcové a T. G. Masaryka
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/9 - Flash Příloha: RM 337 - 2/9 - Flash
Identifikace:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo Olšanská 2681/6 , Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, žádá o
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. p. č. 368/9, 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro
KHK, KP Náchod, která bude spočívat ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního
vedení (dále jen „Služebnost“). Služebnost zahrnuje též právo provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy
za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. Služebnost bude zaměřena geometrickým plánem po
realizaci stavby „11010-054269, TM_BTA_Náchod_H_54041_OK“ (dále jen „Stavba“) a to na dobu neurčitou, za cenu
200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2 pozemku zatíženého služebností. Přílohy: návrh smlouvy, situace trasy.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vedení telekomunikační sítě v navržené trase a souhlasit s podmínkami smlouvy.
Odůvodnění:
OMM: Trasa byla s žadatelem dohodnuta ORM na jednání a je vedena prolukou v pozemku, který je v Regulačním
plánu Rychta veden jako pěší zóna a veřejné prostranství a nezasahuje do pozemků určených pro zastavění stavbami
budov. Dále je vedena ve veřejné zeleni s minimálním zásahem do chodníků města. Původní trasa byla vedena v
chodnících pořízených z dotací. Do smlouvy bude doplněno, že v přiložené situaci nejsou zakresleny montážní jámy
pro protlak, které nesmějí na pozemku p. p. č. 368/9 zasahovat do chodníku.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 337- 14259/15,

(uložen úkol číslo 20596).

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v pozemcích města p. p. č. 368/9, 2034/6 a
2034/24, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, která bude
spočívat ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení (dále jen „Služebnost“), viz příloha –
návrh smlouvy se situací trasy.
RM 337 Schvaluje.
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2.10 Výpůjčka pozemku - snížení výměry - Vrchoviny
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/10 - Flash Příloha: RM 337 - 2/10 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 200 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Vrchoviny, vedený na LV 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město
nad Metují, viz příloha: snímek mapy. V souladu s usnesením č. RM 335-14154/15 ze dne 23.11.2015 byl ode dne
01.12. 2015 do dne 18.12.2015 zveřejněn záměr města změnit na základě žádosti vypůjčitele smlouvu o výpůjčce
části pozemku ze dne 01.07.2009, a to snížit výměru ze stávajících 200 m2 na novou výměru 120 m2. Ke
zveřejněnému záměru se stávající vypůjčitel dne 07.12.2015 vyjádřil souhlasně.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením dodatku o změně smlouvy o výpůjčce, která se týká snížení výměry.
Odůvodnění:
Záměr změnit ve smlouvě o výpůjčce části pozemku výměru byl zveřejněn na základě žádosti vypůjčitele a dle
stanovisek odborných útvarů, a to v souladu s usnesením RM 335. Termín zveřejnění končí dne 18.12.2015, proto
případná další došlá vyjádření budou předložena na zasedání RM.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 337- 14260/15,

(uložen úkol číslo 20597).

RM ukládá OMM uzavřít ode dne 01.01.2016 s vypůjčitelem p. J. R. dodatek ke smlouvě o výpůjčce části pozemku ze dne
01.07.2009 o snížené vypůjčené výměry pozemku na novou výměru 120 m2, a to části p. p. č. 878/1, druh pozemku ostatní
plocha, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují.
RM 337 Ukládá.
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2.11 Pozemek ve vlastnictví města po skončení nájmu - BD 382
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/11 - Flash Příloha: RM 337 - 2/11 - Flash
Identifikace:
Ke dni 31.08.2015 byla výpovědí ze strany nájemců (spoluvlastníci domu č. p. 382, ul. Komenského) ukončena
smlouva o nájmu části p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují.
Smlouva v čl. V odst. 5 upravovala stav pozemku ke dni ukončení nájmu, tj. povinnost nájemců vrátit vlastníkovi městu - pozemek vyklizený, bez nekulturních porostů a zarovnaný. V čl. V odst. 6 je dále uvedeno, že pro případ, že
by nájemci předmět nájmu pronajímateli nevrátili ve výše uvedeném stavu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000
Kč denně za každý den takovéhoto užívání předmětu nájmu nájemci bez právního důvodu. OMM vyzvalo nájemce k
předání pozemku po skončení nájmu dopisem dne 21.07.2015 - viz příloha - výzva OMM k předání pozemku 4x.
Nájemci zaslali zpět městu dne 26.08.2015 stanovisko k výzvě z níž je zřejmé, že předání městu odmítají. Uvedli, že
na pozemek přes chodbu domu č. p. 382 nebude zástupce města vpuštěn a v případě usilování o vstup nebo o
vymáhání smluvní pokuty se tedy město musí obrátit na soud, viz příloha: vyjádření spoluvlastníků.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OMM opakovaně vyzvat k předání pozemku. Ne/souhlasit s uplatněním smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za
den ode dne 01.09.2015 do doby předání pozemku městu.
Odůvodnění:
Zástupce města nemohl ke dni skončení nájmu zjistit stav pozemku a převzít jej, smlouva skončila výpovědí ze strany
nájemců ke dni 31.08.2015. Město by mělo rozhodnout, zda bude požadovat sjednanou smluvní pokutu ve výši 1.000
Kč za každý den, a to ode dne 01.09.2015 do dne předání pozemku, případně by bylo možné přistoupit na doplacení
nájemného ode dne 01.09.2015 do dne předání pozemku pronajímateli, o čemž by bylo nutné s bývalými nájemci
pozemku uzavřít písemnou dohodu. Je zřejmé, že smluvní pokuta v požadované výši uhrazena nebude a město v této
chvíli nemá zájem řešit celou záležitost soudně. Ujednání o smluvní pokutě je standardním ujednáním ve smlouvách
o pronájmu a jednalo by se o první případ, kdy by byla nutné smluvní pokutu pro nesplnění závazku nájemce vymáhat.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Podrobná diskuse radních o postupu OMM při převzetí pozemku od bývalých nájemců.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 337- 14261/15,

(uložen úkol číslo 20598).

RM ukládá OMM sdělit uživatelům, spoluvlastníkům domu č. p. 382, že dne 11.01.2016 v 10:00 hodin pronajímatel převezme
pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve smyslu požadavku na splnění povinnosti dle čl. V odst. 5 smlouvy o
nájmu části pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, kterým je vrácení pozemku pronajímateli ke dni skončení
nájmu s tím, že k přístupu na pozemek bude využito smluvně zřízené věcné břemeno. Pro případ nesplnění smluvního
ujednání byla sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, tj. ode dne 01.09.2015 do dne předání
pozemku.
RM 337 Rozhodla.
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2.12 Užívání polních cest k zemědělským účelům - Nahořanská, a. s.
Zdroj. dokum.: RM 337 - 2/12 - Flash Příloha: RM 337 - 2/12 - Flash
Identifikace:
V současné době probíhají jednání s fy Nahořanská, a. s., o pachtu městských pozemků za účelem zemědělského
užívání. Mimo pozemků, jež mají uveden druh pozemku orná půda, příp. trvalý travní porost, je zájmem firmy užívat i
pozemky, u kterých je veden druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a jež v minulosti (i
nedávné) sloužily či slouží jako cesty či stezky (také oficiální cyklostezka). Mnohé tyto cesty jsou zorány a začleněny
do lánů. Na schůzce pracovníků MěÚ se zástupci firmy dne 19.10.2015 byly sděleny požadavky a návrhy města na
užívání pozemků, i s ohledem na § 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a územní plán (např. užívání pozemků v
souladu s druhem pozemku dle KN, nesouhlas s oráním pozemků v biokoridoru, biocentru, do budoucna obnovení
některých polních užívaných cest či obnovení cesty pro dopravu dřeva z městských lesů v lokalitě „Husí krk“). Reakcí
na tuto schůzku pak je vyjádření k užívání polních cest, které firma zaslala RM, viz příloha: vyjádření žadatele.
K rozhodnutí:
Seznámit se se stanoviskem žadatele k užívání městských pozemků - cest.
Odůvodnění:
Vzhledem k velkému množství pozemků je projednávání časově náročnější. Po zpracování všech stanovisek
odborných útvarů bude kompletní žádost s vyjádřením firmy k jednotlivým pozemkům a s mapovými podklady
předložena RM k rozhodnutí o pachtu, vč. projednání návrhu na užívání těchto problematických pozemků. Vyjádření
odborných útvarů a člena OV Krčín - viz příloha: vyjádření odborných útvarů.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - připomínka, aby při případné snaze o obnovu některých cest nebyly vytvářeny nesmyslné komplikace
pro společnost, která má půdu propachtovanou za účelem zemědělské výroby. ST - určitě bude vše projednáno a
půjde jen o klíčové a nutné obnovy.
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 337- 14262/15
RM se seznámila s vyjádřením fy Nahořanská, a. s., které se týká užívání městských pozemků - cest - k zemědělským
účelům. K vyjádření bude přihlédnuto při projednávání kompletní žádosti o pacht pozemků.
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Čl 3

14:10

Rozvoj

OMM

3.1 Dodatek č. 557/2015/1 ke Smlouvě č. 557/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2015
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/1 - Flash Příloha: RM 337 - 3/1 - Flash
Identifikace:
RM 330 ze dne 29.09.2015 usnesením č. RM 330-13960/15 schválila Smlouvu č. 557/2015 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci „Nové Město nad Metují chodník a
stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045. V této smlouvě se upravuje výše poskytnutých prostředků ze
SFDI dle částky uvedené v SOD a Dodatku č. 1 k SOD s firmou NOVOSTAV s.r.o. Maximální výše poskytnutých
finančních prostředků ze SFDI na rok 2015 na akci činí 3.292.000 Kč, což odpovídá 84,60% souhrnu celkových
uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 3.891.163,68 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů z
celkové ceny 4.323.850,14 Kč vč. DPH. Při realizaci akce došlo ke změnám, byly provedeny vícepráce a méně práce,
které byly řešeny dodatky k SOD, č. 2, 3, 4. Na základě těchto dodatků jsme požádali o dodatek ke smlouvě o
poskytnutí finančních prostředků ze SFDI, neboť došlo ke změně uznatelných nákladů. Dodatkem č. 557/2015/1 se
upravuje výše poskytnutých prostředků ze SFDI: Maximální výše poskytnutých prostředků ze SFDI činí 3.260.000 Kč,
což odpovídá 84,98% souhrnu celkových uznatelných nákladů, které činí 3.836.131,09 Kč vč. DPH z celkové ceny
8.106.706,60 Kč vč. DPH. Tento bod byl projednán samostatně s předstihem před zasedáním RM, dne 15.12.2015.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 557/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND
5528510045.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14263/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20599).

RM schvaluje Dodatek č. 557/2015/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2015 na akci „Nové Město nad Metují chodník a stezka v ul. Náchodská“ ISPROFOND 5528510045, ve
znění přílohy č. RM 337 - 3/1. RM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.10.2015 oprava krytu komunikace Pod Lipami
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/2 - Flash Příloha: RM 337 - 3/2 - Flash
Identifikace:
Při realizaci akce bylo nutno provést drobné změny, vyvolané zejména stavem podloží. Tyto změny jsou vyčísleny v
oddílu vícepráce a méněpráce - viz příloha č. RM 337 - 3/2. Cena díla se nezvyšuje.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.10.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14264/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20600).

RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.10.2015 "Oprava krytu komunikace v ul. Pod Lipami, Nové Město nad
Metují", mezi městem Nové Město nad Metují a firmou M - silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, ve znění přílohy č.
RM 337 - 3/2. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 337 Schvaluje.
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3.3 Dodatek č. 3 - Změna č. 1 Regulačního plánu MPR
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/3 - Flash Příloha: RM 337 - 3/3 - Flash
Identifikace:
Regulační plán MPR změna č.1: Materiál byl rozpracovaný a připravený k předání a nyní přišly nové připomínky
památkové péče a připomínky vlastníka zámku (dne 01.12.2015), které je nutno zapracovat do výkresů a textu RP
MPR, proto je nutné posunout termín dokončení ze dne 31.12.2015 na dne 31.01.2016.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 3 na Změnu č. 1 Regulačního plánu MPR.
Odůvodnění:
Nově zaslané připomínky památkové péče a vlastníka zámku, které se musí zapracovat jak do výkresové části, tak i
do textové části RP MPR změna č. 1. Termín byl odsouhlasen vedoucím OVRR Ing. Milošem Skalským (viz žádost
Ing. arch. Tadeáše Matouška).
Vysvětlení:

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14265/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20601).

RM schvaluje dodatek č. 3 na Změnu č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace, na prodloužení termínu
dokončení a předání díla, a to do dne 31.01.2016, ve znění přílohy č. RM 337 - 3/3. RM pověřuje ST podpisem tohoto
dodatku.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Smlouva o dílo na zpracování PD - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky, oprava schodiště u MŠ
František, Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/4 - Flash Příloha: RM 337 - 3/4 - Flash
Identifikace:
V RM 333 byl projednáván rozsah úprav u vstupu do MŠ František. Na základě schůzky s vedením města a
projektantem na místě bylo dohodnuto omezení rozsahu dle návrhu ARCH - viz příloha č.RM 337 - 3/4. Toto upravené
zadání bylo zasláno fy S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, která poslala nejvýhodnější nabídku na
předchozí zadání. Nynější nabídková cena činí 93.218 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo na zpracování PD - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky, oprava schodiště u MŠ
František, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na to, jak se rozsah investice změnil oproti původnímu návrhu, který RM zamítla a jak to souvisí
se snížením ceny za PD a celkové realizační ceny.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14266/15,

(uložen úkol číslo 20602).

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod,
na zpracování PD na akci Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky, oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad
Metují, za nabídkovou cenu 93.218 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 337 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem této Smlouvy o
dílo.
RM 337 Schvaluje.
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3.5 Zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka - návrhy fasády
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/5 - Flash Příloha: RM 337 - 3/5 - Flash
Identifikace:
V příštím roce je v rozpočtu schváleno zateplení fasády BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka. Nyní je soutěžen
projektant. Vzhled fasády dostal za úkol navrhnout ARCH. Nyní jsou RM předloženy 3 varianty k výběru. Přímo na
jednání RM budou jednotlivé varianty odprezentovány ARCH p. Mgr. A. Vítem Lukasem.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o variantě fasády na BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka.
Odůvodnění:
Na RM bude prezentace ARCH p. Mgr. A. Víta Lukase.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Proběhla podrobná prezentace 3 variant vnější úpravy zateplené fasády na tomto domě. Radní úpravě této budovy
přikládají velký význam. Je v centru města, u autobusového nádraží a měla by mít opravdu důstojný a zároveň
moderní vzhled. Po dlouhé diskusi se pak radní přiklonili k variantě "C", která bude ještě dále diskutována a
upravována.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14267/15
RM ukládá při zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka zrealizovat barevné a hmotové řešení fasády dle upravené
varianty C, ve znění přílohy č. RM 337 - 3/5, zpracované ARCH.
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3.6 Žádost DI Náchod o doložení podkladů pro další šetření a případné opatření na místní komunikaci na
pozemku p. č. 562/1 v k. ú. Spy
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/6 - Flash Příloha: RM 337 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Dne 30.11.2015 dorazila na město žádost DI Náchod o doložení podkladů pro další šetření a případné opatření na
místní komunikaci na pozemku p. č. 562/1 v k. ú. Spy. DI Náchod požaduje tyto podklady:
1) Doložení zatížitelnosti této místní komunikace. Tato záležitost byla řešena již v RM 319 dne 13.04.215 a RM
nepřijala žádné usnesení. Dle vyjádření ODSH na dotaz ORM, zda může DI toto požadovat po městě bylo
odpovězeno: "Policie ČR ze zákona zodpovídá za bezpečnost tím, že „vykonává dohled na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích“. Volba dopravního značení, či jiný způsob ochrany komunikace je plně na
rozhodnutí vlastníka komunikace."
2) Vyjádření vlastníka, jak je chráněn vodovod s ohledem na zatížitelnost komunikace. Vak byl o toto vyjádření
požádán.
3) Doložení dokladů, kterými bylo vydáno povolení umístění oplocení a vjezdové brány na pozemku, na kterém je
umístěna místní komunikace. OVRR předložil ORM ohlášení stavby oplocení na pozemku p. p. č. 59, skutečnost je
ale taková, že plot s bránou stojí na pozemku p. p. č. 562/1. který je ve vlastnictví města a tento stav bude napraven
pronájmem tohoto pozemku, o který si požádal stavebník.
4) DI je toho názoru, že než dojde k vyřešení problematických bodů, tak by mělo dojít k omezení vjezdu se
stanovením limitu okamžité hmotnosti vozidla na této místní komunikaci. Tento limit však ORM neumí stanovit.
Jednotlivé požadavky ORM řeší a bude na ně umět DI Náchod odpovědět. K rozhodnutí RM ovšem náleží požadavek
na předložení zatížitelnost této komunikace. Na výši limitu okamžité hmotnosti na této místní komunikaci se dotáže DI
Náchod, co by doporučoval. O umístění dopravní značky omezující vjezd nákladních vozidel na tuto komunikaci
rovněž opakovaně žádá p. Ing. Z. H. a tuto svoji žádost rozšířil i o žádost o umístění obdobné zákazové značky na
komunikaci na pozemku p. p. č. 600 v k. ú. Spy (místní a dále účelová komunikace u vodojemu, pokračující do polí).
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zpracování znaleckého posudku na zatížitelnost místní komunikace na p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy.
Rozhodnout o žádosti Ing. Z. H. ze dne 08.12.2015 o umístění dopravního značení omezujícího vjezd nákladních
vozidel na veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. p. č. 562/1 a 600 v k. ú. Spy.
Odůvodnění:
Posudek by se hradil z § 6171 místní správa.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním TAJ. Po podrobné diskusi se RM přiklonila k návrhu odborných útvarů a vedení
města - viz usnesení k tomuto bodu. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14268/15,

(uložen úkol číslo 20603).

RM ukládá OMM odeslat DI Náchod k žádosti ze dne 25.11.2015 sdělení, že město Nové Město nad Metují nedisponuje
dokladem o zatížitelnosti veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy a v této chvíli
nepředpokládá zadat zpracování znaleckého posudku. RM rozhodla, že vjezd na účelové místní komunikace na pozemku p.
p. č. 562/1 a 600 v k. ú. Spy nebude omezen dopravní značkou omezující vjezd nákladních vozidel na tyto veřejně přístupné
účelové komunikace.
RM 337 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

3.7 Žádost o dotaci - Rozvoj materiálně technické základny "ZŠ Komenského" v Novém Městě nad Metují

Identifikace:
Ministerstvo financí ČR na začátku listopadu 2015 vyhlásilo výzvu č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na rok 2016 z podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálních škol v okolí velkých měst. ORM po konzultaci s vedením města se rozhodlo podat žádost o dotaci s
projektem „Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského“ (přístavba tělocvičny) i přesto, že výzva není
primárně určena pro přístavby tělocvičen. Žádost se předkládá do dne 15.01.2016. Do toho data budou na
Ministerstvo financí ČR předloženy požadované dokumenty vyžadované k žádosti o dotaci (registraci akce).
Maximální náklady projektu budou ve výši 30 mil. Kč vč. DPH (výběrová řízení, stavba, technický dozor investora,
autorský dozor). Účast státního rozpočtu na financování akce by činila maximálně 70 % z celkových nákladů,
spoluúčast města by byla 30 %, tzn. 9 mil. Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit a uložit OMM podat žádost o dotaci na projekt „Rozvoj materiálně technické základny "ZŠ Komenského" v
Novém Městě nad Metují“.
Odůvodnění:
Je třeba využít všechny možné nástroje pro získání externích zdrojů na přístavbu tělocvičny u "ZŠ Komenského".
Uvedená výzva není primárně určena pro výstavbu tělocvičen. Tyto stavby lze podpořit pouze, pokud potřeba jejich
rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Bohužel nárůst počtu dětí u "ZŠ Komenského" není
výrazný, spíše naopak. Podání výzvy však může být v budoucnu jedním z podkladů pro následná jednání o finanční
podpoře, dokazující zájem o řešení tohoto problému.
Vysvětlení:

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 337- 14269/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20604).

RM souhlasí a ukládá OMM podat žádost o dotaci na projekt „Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v
Novém Městě nad Metují“. Maximální náklady projektu budou ve výši 30 mil. Kč, spoluúčast města bude 30 % z celkových
nákladů, tzn. min. 9 mil. Kč.
RM 337 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Aktuální stav dotačních možností
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/8 - Flash Příloha: RM 337 - 3/8 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Byla diskutována otázka dotace na dokončení rekonstrukcí Zadomí na Husově náměstí v rámci česko-polských
projektů. Je problém se získáním polského partnera.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 337- 14270/15
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města ve znění přílohy č. RM
337 - 3/8.

STIS

RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

3.9 PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků - rozpočtové opatření

Identifikace:
Na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti na akci „Odstavné plochy v ul. Bratří Čapků“ byli
osloveni tři uchazeči - projektanti" byla podána jedna nabídka na částku 78.650 Kč vč. DPH od p. Miloslava Kučery PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové. Ostatní oslovení uchazeči se omluvili z důvodu nedostatečné
kapacity. Na org. 1693 - PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků je schváleno 70.000 Kč, proto bude nutné schválit
rozpočtové opatření. Navrhujeme rozpočtové opatření přesunem částky 9.000 Kč z org. 1659 „Úprava v ul. V
Zahradách - obousměrný provoz cyklistů“ na org. 1693 „PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků“.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření - přesun částky 9.000 Kč z org. 1659 „Úprava v ul. V Zahradách - obousměrný provoz
cyklistů“ na org. 1693 „PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků“.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 337- 14271/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20605).

RM souhlasí se zadáním zakázky „PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků“ p. Miloslavu Kučerovi - PRODIS, Svitavská
1469, 500 12 Hradec Králové. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 9.000 Kč z org. 1659 „Úprava v ul. V
Zahradách - obousměrný provoz cyklistů“ na org. 1693 „PD na odstavné plochy v ul. Bratří Čapků“.
RM 337 Schvaluje RU.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

3.10 Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - prodloužení konzole kamerového
bodu na MKN č. p. 30
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/10 - Flash Příloha: RM 337 - 3/10 - Flash
Identifikace:
Dne 09.11.2015 na výjezdu RM 333 na služebně MP radní byli seznámeni se systémem umístěním kamer a kvalitou
získávaných obrazových dat. Byl vznesen požadavek na prodloužení konzole kamery na knihovně tak, aby zabírala
prostor před Českou spořitelnou a KB. ORM prověřovalo tuto možnost. Jsou 4 možnosti řešení:
1. Prodloužit vyložení konzole o cca 70 cm, ARCH nedoporučuje, SPP nevydá kladné stanovisko, náklady na
prodloužení cca 10,9 tis. Kč vč. DPH
2. Umístění kamery na sloup VO před vchodem do knihovny napájení vedeno překopem v chodníku v délce cca 8 m,
státní památková vydá kladné stanovisko, v chodníku je umístěno velké množství sítí, může nastat problém s
odstupovými vzdálenostmi, předpokládané náklady 29 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem ke složitosti přípravy (vyjádření
správců sítí) není již možné zařadit realizaci do položky rozpočtu města na rok 2015, ale muselo by být realizováno na
základě schválení nové položky rozpočtu v roce 2016.
3. Umístění kamery na sloup VO před vchodem do knihovny napájení vedeno převěsem z fasády knihovny, SPP
nevydá kladné stanovisko, ARCH nedoporučuje, předpokládané náklady 4,9 tis. Kč vč. DPH
4. Nová kamera na budově "ZŠ Komenského". Přemístění kamery na knihovně bude mít malý efekt z hlediska
rozšíření záběru kamery, protože prostor před spořitelnou je zacloněn stromy. Vozovka Komenského ulice a chodník
naproti spořitelně je sledován kamerou z panelového domu na Rychtě. Kamera na budově "ZŠ Komenského" by
pokryla spodní část ulice před MěÚ, přechod před školou, prostor před spořitelnou a část náměstí Republiky. Do
těchto míst dohlédne sice částečně kamera z panelového domu, ale vzhledem k velké vzdálenosti již obraz není
kvalitní. Nová Kamera by nepotřebovala anténu, byla by propojena optickým kabelem přímo ze služebny MP. Cena
nového kamerového bodu činí cca 90 tis. Kč vč. DPH. S hlediska možností získat na uvedená řešení povolení je
reálné realizovat buď řešení 2) nebo 4). Fotomontáže řešení 1,2 jsou v příloze tohoto bodu. ORM doporučuje ušetřit
prostředky na přemístění kamerového bodu na knihovně a pokrytí řešit novým kamerovým bodem v budoucnu.
K rozhodnutí:
Vybrat a schválit variantu řešení přemístění kamerového bodu na MKN.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal ST. Dále byla debata radních nad umístěním kamerového systému na budově MKN, názory
památkářů apod.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 337- 14272/15,

(uložen úkol číslo 20606).

RM bere na vědomí informace o možnostech úprav umístění kamerového bodu na Městské knihovně Nové Město nad Metují.
RM 337 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

3.11 Ze ZM 111 - bod 5/6 - rozpočet 2016 - ustavení pracovní skupiny pro inundační propustek

Identifikace:
V rámci schvalování rozpočtu na ro k 2016 byla projednávány mj. záležitosti rekonstrukce inundačního propustku v
Krčíně (ul. Husitská) - diskuse - p. J. Hladík, Ing. Maur, MBA, p. J. Krýda, Mgr. Černý, PhDr. Kulhavá, MST, Ing.
Pozděna, Ing. V. (obsáhlý historický exkurz a vysvětlení potřeby rekonstrukce propustku, komunikace v ul. Husitská a
mostu), Ing. Prouza. Závěr k této věci byl ustavit pracovní skupinu. V tomto smyslu ale nebylo přijato žádné usnesení,
proto je nyní třeba, aby RM rozhodla o dalším postupu.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o ustavení pracovní skupiny.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že z OMM budou osloveni zastupitelé a bude svolána schůzka zájemců o další diskusi k
této problematice v rámci ustavené pracovní skupiny.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 337- 14273/15,

(uložen úkol číslo 20607).

RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s OMM ustavení pracovní skupiny pro budoucí rekonstrukci inundačního propustku v ul.
Husitská v Krčíně.
RM 337 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 ZM 111 - bod 4/2 - "Koncepce využití objektu staré školy, ul. Bratří Čapků, č. p. 22" - ustavení
pracovní skupiny pro budoucí řešení "Staré školy"

Identifikace:
K danému bodu na ZM v rozpravě vystoupili: PhDr. Kulhavá, ST, p. J. Krýda, pí Z. Pfeiferová, Ing. Maur, MBA, p. J.
Hladík, MST a Mgr. T. S. Kromě navrženého a schváleného usnesení bylo sjednáno, že vznikne nějaká pracovní
skupina, která se v roce 2016 nadále bude budoucností objektu zabývat a na to pak naváže případný konkrétní návrh
finanční položky do rozpočtu města.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o ustavení pracovní skupiny.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse viz předchozí bod 3/11.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 337- 14274/15,

(uložen úkol číslo 20608).

RM ukládá ST ustavit ve spolupráci s OMM pracovní skupinu pro budoucí řešení objektu "Staré školy" v Krčíně.
RM 337 Ukládá.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

3.13 Dohoda o předčasném užívání stavby „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“
Zdroj. dokum.: RM 337 - 3/13 - Flash Příloha: RM 337 - 3/13 - Flash
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že stavba „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ je fakticky ukončena, jen se
na jaře 2016 dodělá konečná úprava dopravního značení, tak byl stavební úřad požádán o povolení předčasného
užívání této stavby. Jedním z podkladů, které k tomuto vydání povolení stavební úřad potřebuje je Dohoda se
zhotovitelem stavby o předčasném užívání stavby. Ta je RM předložena ke schválení - viz příloha č. RM 337 - 3/13.
K rozhodnutí:
Schválit Dohodu o předčasném užívání stavby.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 337- 14275/15,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20609).

RM schvaluje Dohodu o předčasném užívání stavby „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“, ve znění
přílohy č. RM 337 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 337 Schvaluje.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 337 - 21.12.2015

Správa nemovitostí

15:45

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.11.2015
(Int.: OSN/383) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/1 - Flash Příloha: RM 337 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.11.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14276/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 30.11.2015 ve znění přílohy č. RM 337 - 4/1.
RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2015
(Int.: OSN/384) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/2 - Flash Příloha: RM 337 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14277/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 30.11.2015 ve znění přílohy č. RM 337 4/2.

STIS

RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

4.3 Zápis č. 118 Bytové komise ze dne 09.12.2015
(Int.: OSN/385) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/3 - Flash Příloha: RM 337 - 4/3 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 118 Bytové komise ze dne 09.12.2015.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14278/15
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 118 Bytové komise ze dne 09.12.2015, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/3.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Poděkování členům RM za umožnění akce "Snowblink Jam 2015"
(Int.: OSN/386) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/4 - Flash Příloha: RM 337 - 4/4 - Flash
Identifikace:
Dne 14.12.2015 zaslal p. F. P. poděkování všem členům RM za umožnění uspořádat závody ve freeridu snowboardu
v areálu bývalých kasáren. Poděkování se týká také TS. OSN předkládá na vědomí.
K rozhodnutí:
RM bere na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá na vědomí informaci, že pořádaná akce měla mezi cílovou skupinou kladné ohlasy. V případě
požadavků o opakování v příštích letech doporučilo OSN pořadateli věnovat více času organizaci a žádost podat s
dostatečným předstihem a v předepsané formě.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14279/15
RM bere na vědomí poděkování p. F. P., předsedy spolku První řešení, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/4.

STIS

RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

4.5 Výpůjčka prostor kadeřnictví MSSS OÁZA
(Int.: OSN/387)
Identifikace:
Na zveřejněný záměr výpůjčky prostor kadeřnictví (celkový rozsah 21 m2) v objektu č. p. 1424, ul. T. G. Masaryka pro
Střední průmyslovou školu, střední odbornou školu a střední odborné učiliště, Školní 1377, Nové Město nad Metují,
IČO: 14450453, nereagoval nikdo žádnou připomínkou, či námitkou. Vzhledem k výše uvedenému je možné v případě
souhlasu RM přistoupit k souhlasu s výpůjčkou prostor za podmínek uvedeným ve zveřejněném záměru.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výpůjčkou nebytových prostor.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr nikdo nereagoval připomínkou, nebo námitkou. Vzhledem k tomu je možné nyní sepsat smlouvu
o výpůjčce. OSN považuje tento stav pouze jako dočasné řešení k zachování služby kadeřník v MSSS OÁZA a
doporučuje vedení MSSS OÁZA hledat dále komerčního nájemce pro daný prostor.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14280/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20610).

RM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor (prostor pro podnikání) kadeřnictví v objektu č. p. 1424, ul. T. G. Masaryka
(MSSS OÁZA) Střední průmyslové škole, střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti, Školní 1377, Nové Město
nad Metují, IČO: 14450453, za účelem praktické výuky v oboru kadeřník. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit
Smlouvu o výpůjčce a předložit ji RM ke schválení.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Smlouva o nájmu prostor pro podnikání - HALA HARD
(Int.: OSN/388) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/6 - Flash Příloha: RM 337 - 4/6 - Flash
Identifikace:
OSN předkládá ke schválení Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání v objektu haly HARD na st. p. č. 378/2 v rozsahu
20,21 m2 sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a p. Ondřejem Smolou, náměstí Republiky 78, Nové Město nad Metují, IČO: 88698939, ve znění přílohy č.
RM 337 - 4/6.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
OSN předkládá dle usnesení č. RM 333-14133/15 Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání ke schválení.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14281/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20611).

RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor pro podnikání v objektu haly HARD na st. p. č. 378/2 v rozsahu 20,21 m2 mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Ondřejem
Smolou, náměstí Republiky 78, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 88698939, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/6, a pověřuje
ST jejím podpisem.
RM 337 Schvaluje.

STIS
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4.7 Smlouva o výpůjčce - zkušebna, č. p. 427 kasárna
(Int.: OSN/389) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/7 - Flash Příloha: RM 337 - 4/7 - Flash
Identifikace:
OSN předkládá ke schválení Smlouvu o výpůjčce v objektu č. p. 472, (hlavní budova v areálu bývalých kasáren) v
rozsahu 46 m2 mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, p. Jakubem Rázlem, Smetanova 333, 549 01 Nové Město nad Metují a p. Liborem Baladou, Smetanova
332, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/7.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o výpůjčce.
Odůvodnění:
OSN předkládá dle usnesení č. RM 331-14044/15 Smlouvu o výpůjčce ke schválení.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Pan Horvat doplnil o informaci ve věci odhlučnění.
Investice do toho žádné jako město nevkládáme.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 337- 14282/15,

(uložen úkol číslo 20612).

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce v objektu č. p. 472 (hlavní budova v areálu bývalých kasáren) v rozsahu 46 m2 mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, p. Jakubem Rázlem,
Smetanova 333, 549 01 Nové Město nad Metují a p. Liborem Baladou, Smetanova 332, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 337 - 4/7.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 1, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.8 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 117/2015
(Int.: OSN/390) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/8 - Flash Příloha: RM 337 - 4/8 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 117/2015 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a p. Jiřím Gargalikem,
Malecí 641, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591, na provedení zateplení stropu suterénu bytového domu
č. p. 481-2, ul. ČSA. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 117/2015 řeší změnu ceny díla, a to z částky ve výši 125.921
Kč (dodavatel není plátce DPH) na částku ve výši 133.913 Kč (dodavatel není plátce DPH). Zvýšení částky je
zapříčiněno rozdílem mezi výměrou v zadávací dokumentace (a ve Smlouvě o dílo) a mezi výměrou skutečně
provedenou. Rozdíl potvrzen fyzickým přeměřením.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 117/2015.
Odůvodnění:
Zvýšení částky je zapříčiněno rozdílem mezi výměrou v zadávací dokumentaci (a ve Smlouvě o dílo) a mezi výměrou
skutečně provedenou. Rozdíl potvrzen fyzickým přeměřením. Před odsouhlasením realizace konzultováno s vedením
města.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 337- 14283/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20613).

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 117/2015 mezi městem Nové Město nad Metují a p. Jiřím Gargalikem, Malecí
641, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 72806591, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/8, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 337 Schvaluje.
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4.9 Zveřejnění záměru pronájmu místa pro umístění telekomunikačního zařízení
(Int.: OSN/391) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/9 - Flash Příloha: RM 337 - 4/9 - Flash
Identifikace:
Zveřejnění záměru pronájmu místa pro umístění telekomunikačního zařízení firmy Vodafone Czech Republic a.s., se
sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, na budově Základní školy Krčín, č. p. 1, Nové
Město nad Metují - Krčín. Výše uvedená firma má zájem umístit své telekomunikační zařízení na střešní stožáry a
příslušenství technologie na půdu v rozsahu cca 5 m2. Žadatel nabízí 50.000 Kč za rok nájmu a požaduje smlouvu na
dobu určitou, a to na dobu 10 let od účinnosti smlouvy.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Jedná se o pronájem části nemovitosti v majetku města, kterou užívá Základní škola a mateřská škola Krčín na
základě smlouvy o výpůjčce. Zveřejnění záměru je pro případný souhlas s uzavřením smlouvy nutné. OSN doporučuje
kontaktovat žadatele (Vodafone Czech Republic a.s.) a jednat o výši případného nájmu. Pro příklad uvádíme podobné
pronájmy: 80.500 Kč/rok - O2, budova kasáren; 36.000 Kč/rok - Dobruška NET, budova Domu Hasičů; 37.200 Kč/rok ACT Dobruška, budova hasičů. Ředitelka školy s tímto záměrem souhlasí - smlouvu bude mít přímo škola.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 337- 14284/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20614).

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu místa pro umístění telekomunikačního zařízení fy Vodafone Czech Republic
a.s., se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, na budově Základní školy Krčín, č. p. 1, Nové
Město nad Metují - Krčín, vč. příslušenství technologie na půdu v rozsahu cca 5 m2. RM stanovuje následující podmínky
pronájmu: minimální nájemné ve výši 50.000 Kč/rok; smlouva na dobu určitou, a to na dobu 10 let.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.10 Dodatek č. 3 ke smlouvě o úklidu - Hasiči s.r.o.
(Int.: OSN/392) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/10 - Flash Příloha: RM 337 - 4/10 - Flash
Identifikace:
Jedná se o úklid společných prostor v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují. Náklady na
provádění úklidu jsou rozúčtovány mezi nájemce objektu č. p. 391. Navýšení ceny je zapříčiněno rozšířením předmětu
úklidu o prostory bývalé čekárny psycholožky, které byl přidělen prostor bývalé kanceláře a společné WC na chodbě
objektu. Cena úklidu se mění z původních 1.793 Kč/měsíc, vč. DPH. na 2.277 Kč/ měsíc, vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dodatek ke smlouvě o úklidu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje dodatek schválit, úklid je fakticky prováděn. OSN má v plánu na začátku roku 2016 přesoutěžit
úklidové služby v objektu č. p. 391 a v objektu č. p. 179 (městská ubytovna), a proto se jedná o dodatek ke smlouvě,
který překlene období do vyhlášení soutěže.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 337- 14285/15,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20615).

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úklidu společných prostor v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují, ze dne 28.04.2009, ve znění přílohy č. RM 337 - 4/10 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 337 Schvaluje.

STIS

Stránka 38 z 54

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

4.11 Servisní smlouva, vzdálený dohled - digitální technologie Kino 70
(Int.: OSN/393) Zdroj. dokum.: RM 337 - 4/11 - Flash Příloha: RM 337 - 4/11 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Servisní smlouvu č. SMLS-2016001 (servis v pozáruční lhůtě) na provádění pravidelného servisu
(profilaktické kontroly) a vzdáleného dohledu (help desk, help linka) digitální technologie umístěné v objektu Kino 70.
Smlouva je koncipována na dobu určitou, a to na dobu ode dne 01.01.2016 do dne 31.12.2016, za cenu 44.000 Kč
bez DPH (53.240 Kč vč. DPH).
K rozhodnutí:
Ne/schválit Servisní smlouvu č. SMLS - 201601.
Odůvodnění:
Jedná se o provádění pravidelného servisu digitální technologie a vzdálený dohled (tzn., že promítač se může
kdykoliv obrátit na servisní firmu s řešením problému, který je řešen přes internetové, nebo telefonické spojení).
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifické zařízení, byla poptána dodavatelská firma. Servisní činnost byla
poptávána formou soutěže - doručena byla nabídka pouze firmy AV Media. Do letošního roku jsme využívali servisu v
rámci záruky díla.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Debata k paušálnímu financování servisu. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 4. 11 USNESENÍ č. RM 337- 14286/15,

(uložen úkol číslo 20616).

RM schvaluje Servisní smlouvu č. SMLS-2016001 (pozáruční servis a vzdálený dohled) na provádění pravidelného servisu
(profilaktické kontroly) a vzdáleného dohledu (help desk, help linka) digitální technologie umístěné v objektu Kino 70, ve
znění přílohy č. RM 337 - 4/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 337 Schvaluje.
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Čl 5
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Školství, kultura a sport

16:10

OSKS

5.1 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/1 - Flash Příloha: RM 337 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Vedení "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant na realizaci projektu s názvem "Děti dětem IX". Škola bude žádat o
grant ve výši 40 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže".
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou spolupráci se školou v partnerské obci, doporučuje
OŠKS souhlasit s podáním žádosti o grant.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14287/15
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod o grant ve výši 40 tis.
Kč na realizaci projektu s názvem "Děti dětem IX" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
"Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže".
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/2 - Flash Příloha: RM 337 - 5/2 - Flash
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení návrh na stanovení limitu mzdových prostředků, které mohou školy a školská
zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují čerpat z příspěvku od zřizovatele na rok 2016 - viz příloha RM 3375/2.
K rozhodnutí:
Schválit limity mzdových prostředků pro školy a školská zařízení.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Doporučuji schválit.
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14288/15
RM schvaluje pro rok 2016 limity prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná městem
Nové Město nad Metují, které mohou čerpat z příspěvku od zřizovatele dle přílohy RM 337 - 5/2.

STIS
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5.3 Informace o vstupu MKN do výběrového dotačního řízení
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/3 - Flash Příloha: RM 337 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Ředitel MKN informuje RM o vstupu do dotačního výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR pro rok
2016. Důvodem je možnost poskytnutí dotace na přechod stávajícího automatizovaného knihovnického programu na
systém MARC 21, který splňuje novou knihovnickou normu. Výše eventuálně poskytnuté dotace je 40 tis. Kč,
spoluúčast MKN je 20,5 tis. Kč a bude hrazena z rozpočtu organizace na rok 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace o vstupu MKN do výběrového dotačního řízení.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14289/15
RM se seznámila s informacemi o vstupu Městské knihovny Nové Město nad Metují do dotačního výběrového řízení
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR pro rok 2016 a bere tyto informace na vědomí. RM děkuje vedení Městské knihovny
Nové Město nad Metují za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis č. 2 ze zasedání MIA parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/4 - Flash Příloha: RM 337 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Dne 03.12.2015 se sešel ke svému jednání MIA parlament. Na úvod jednání došlo k představení nových členů a byla
shrnuta a zhodnocena práce v předchozím školním roce. V rámci skupinové práce noví členové přednesli své
představy o svém přínosu v MIA parlamentu a očekávání od předsedy a místopředsedy, stávající členové se zamýšleli
nad tím, co zachovat a co změnit v systému práce MIA parlamentu. Dále byla zvolena předsedkyně MIA parlamentu
(Eliška Pálková ze ZŠ a MŠ Krčín) a místopředsedkyně (Adéla Vanická ze ZŠ Komenského).
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 2 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 03.12.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14290/15
RM se seznámila se zápisem č. 2 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 03.12.2015 ve znění přílohy č. RM 337 - 5/4 a bere
tento zápis na vědomí.

STIS

RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

5.5 Zápis č. 5 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/5 - Flash Příloha: RM 337 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Dne 08.12.2015 se sešla ke svému jednání KKULT. Ředitel MMUZ informoval KKULT o zakoupení sbírky z
pozůstalosti pana Martínka, sbírka bude inventarizována a digitálně zpracována. KKULT projednávala návrh Zásad
pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují a doporučuje RM jejich schválení zařazeno jako samostatný bod RM 337 - 5/6. KKULT dále projednávala návrh trasy Dnů evropského dědictví 2016 a
byla seznámena s programem Smetanovských dnů 2016 a sjezdu rodáků, jejichž téma bude "Po stopách roku 1866".
Na závěr byly členům komise uloženy úkoly do příštího jednání KKULT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 5 z jednání KKULT ze dne 08.12.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14291/15
RM se seznámila se zápisem č. 5 z jednání kulturní komise ze dne 08.12.2015 ve znění přílohy č. RM 337 - 5/5 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Návrh Zásad pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/6 - Flash Příloha: RM 337 - 5/6 - Flash
Identifikace:
RM uložila svým usnesením č. RM 328 - 13923/15 ze dne 31.08.2015 OŠKS připravit návrh Zásad pro udělování
čestného uznání a ocenění dobrovolníků města Nové Město nad Metují v rámci oslav 28. října. Po konzultaci s PRAV
a vedoucím OS předkládá OŠKS návrh "Zásad pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové
Město nad Metují" (dále jen Zásady). Tento návrh nahrazuje "Zásady pro udělování a odnímání čestného občanství
města Nové Město nad Metují" schválené usnesením č. ZM 48 - 3257/08 ze dne 24.04.2008. Předkládaný návrh
Zásad řeší nejen udělování a odnímání čestného občanství, ale rovněž udělování čestného uznání města a
poděkování města a dále celkový proces navrhování a schvalování ocenění. Návrh Zásad byl projednán v KKULT dne
08.12.2015, KKULT doporučuje RM Zásady schválit.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit návrh Zásad pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Návrh "Zásad" byl konzultován s PRAV.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14292/15,

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

(uložen úkol číslo 20617).

RM doporučuje ZM schválit Zásady pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují, a to
ve znění přílohy č. RM 337 - 5/6.
RM 337 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

5.7 Žádost o souhlas vlastníka s umístěním sídla ZO Českého svazu včelařů
Zdroj. dokum.: RM 337 - 5/7 - Flash Příloha: RM 337 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Z důvodu transformace Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Město nad Metují o.s. na Základní
organizace Českého svazu včelařů Nové Město nad Metují z.s. žádá přípravný výbor RM o souhlas s umístěním sídla
spolku na adrese Komenského 30, Nové Město nad Metují. Důvodem pro umístění sídla na adrese MKN je
skutečnost, že schůze výboru a důvěrníků se konají každý měsíc v MKN. Souhlas bude předložen spolu se stanovami
pří zápisu spolku do veřejného rejstříku. Ředitel MKN s umístěním sídla spolku na adrese knihovny souhlasí.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním sídla Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Město nad Metují z.s. na adresu
Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 337- 14293/15
RM souhlasí s umístěním sídla Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Město nad Metují z.s. na adresu
Komenského 30, 549 01 Nové Město nad Metují.

STIS

RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

Čl 6

16:45

Finance

OF

6.1 Peněžní dar pro členy Komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/1 - Flash Příloha: RM 337 - 6/1 - Flash
Identifikace:
Peněžní dar pro členy Komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady ve 4. čtvrtletí 2015 - viz příloha č. RM 337 - 6/1.
K rozhodnutí:
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14294/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20618).

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům Komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za IV. čtvrtletí 2015 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 337 - 6/1.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 13.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Návrh odměn za období 07/15 - 12/15 - Bytová komise
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/2 - Flash Příloha: RM 337 - 6/2 - Flash
Identifikace:
Návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2015 do dne 31.12.2015 - viz příloha č. RM 337 - 6/2.
K rozhodnutí:
Schválit návrh odměn.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14295/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20619).

RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2015 do dne 31.12.2015, ve znění přílohy č.
RM 337 - 6/2.
RM 337 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

6.3 Prodej cisternového požárního automobilu
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/3 - Flash Příloha: RM 337 - 6/3 - Flash
Identifikace:
Na základě nákupu nového požárního vozidla pro JSDH byl vyvěšen na úřední desce záměr prodeje starého
nepotřebného vozidla Tatra CAS 32 typ PR 258 235 6x6 vč. vybavení (viz příloha č. RM 337 - 6/3). Záměr byl zároveň
odeslán na vědomí obcím DSO RN. Odhadní cena vozidla a minimální nabídková cena byla stanovena ve výši
481.472 Kč (od DPH osvobozeno). Stáří vozidla je 29 let a zůstatková cena v účetnictví je 239.798 Kč. Termín pro
podávání nabídek byl stanoven do středy 16.12.2015. Obálky s nabídkami byly otevřeny za přítomnosti MST,
vedoucího OF a referenta ORM. Městu byla poskytnuta dotace ve výši 1 mil. Kč od KHK s tím, že v podmínkách
poskytnutí byl souhlas HZS KHK s prodejem (z tohoto důvodu bude HZS ještě požádán o souhlas s prodejem). Byly
předloženy 3 nabídky - obec Dolní Branná 482.000 Kč, obec Dolní Kralovice 501.000 Kč a obec Nahořany 560.000 Kč.
K rozhodnutí:
Schválit prodej.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Krátký komentář s aktuálními informacemi podal vedoucí OF + ST.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14296/15,

(uložen úkol číslo 20620).

RM schvaluje prodej vozidla Tatra CAS 32 typ PR 258 235 6x6 vč. příslušenství zájemci obci Nahořany za cenu 560 000 Kč s
podmínkou souhlasu s prodejem vydaným HZS Královéhradeckého kraje, krajským ředitelstvím. RM schvaluje kupní smlouvu
na vozidlo ve znění přílohy č. RM 337 - 6/3 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/4 - Flash Příloha: RM 337 - 6/4 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 337 - 6/4.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14297/15,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20621).

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku ZŠ Malecí a majetku města ve znění přílohy č. RM 337 - 6/4.
RM 337 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

6.5 Vyřazení nedokončených investic
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/5 - Flash Příloha: RM 337 - 6/5 - Flash
Identifikace:
OF ve spolupráci s ORM předkládá RM návrh na vyřazení nedokončených investic evidovaných v účetnictví. Jedná se
zejména o zastaralé PD a studie z období let 2002 - 2008, které jsou vedeny na nedokončených investicích a
investice pravděpodobně již nebudou realizovány nebo byly realizovány jiným způsobem. Část PD byla pořizována
jako příprava k možným dotačním titulům. Jedná se o PD na úpravy školních jídelen a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení nedokončených investic.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na jednotlivé vyřazované nerealizované investice.
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14298/15,

(uložen úkol číslo 20622).

RM souhlasí s vyřazením nedokončených investic v celkové výši 2.609.610,40 Kč ve znění přílohy č. RM 337 - 6/5 z
účetnictví města z důvodu jejich nerealizace.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Směrnice - Cestovní náhrady
Zdroj. dokum.: RM 337 - 6/6 - Flash Příloha: RM 337 - 6/6 - Flash
Identifikace:
OF předkládá ke schválení aktualizovanou Směrnici, která upravuje výši cestovních náhrad. Zákoník práce stanoví
rozpětí ve výši stravného v rámci kterého si zaměstnavatel může stanovit konkrétní výši stravného. Naposledy se výše
stravného stanovila v roce 2009 (částky 69 Kč, 106 Kč a 165 Kč). Postupně jsme se tak dostali až ke spodní hranici
stanovenou zákoníkem práce. Nyní je navrhováno navýšení stravného v horní části zákonného rozpětí.
K rozhodnutí:
Schválit návrh směrnice.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14299/15
RM schvaluje směrnici - Cestovní náhrady ve znění přílohy č. RM 337 - 6/6.
RM 337 Schvaluje.

STIS

Stránka 46 z 54

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 337 - 21.12.2015

Různé

17:15

7.1 Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb V.
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/1 - Flash Příloha: RM 337 - 7/1 - Flash
Identifikace:
OSV informuje RM o přípravě žádosti do projektu Královéhradeckého kraje Podpora procesu plánování sociálních
služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje pro region
Novoměstsko.
K rozhodnutí:
Souhlasit se záměrem OSV podat žádost do projektu Královéhradeckého kraje pro komunitního plánování sociálních
služeb.
Odůvodnění:
Kraj připraví projekt, zadá zakázku a zajistí povinnou spoluúčast. Předpokládaná doba trvání projektu cca 30 měsíců
a předpokládané zahájení projektu cca konec roku 2016. Obce budou realizovat projekt bez povinnosti prokazovat
vyúčtování aktivit.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali vedoucí OSV paní Mgr. Plškové na bližší informace k oblasti sociálních služeb ve městě,
informovanosti občanů, k analýze, apod.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 337- 14300/15,

(uložen úkol číslo 20623).

RM souhlasí se záměrem OSV podat žádost do projektu Královéhradeckého kraje Podpora procesu plánování sociálních
služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje pro region Novoměstsko.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dodatek č. 1 smlouvy na zhotovení díla „Lesní hospodářské osnovy Nové Město nad Metují“
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/2 - Flash Příloha: RM 337 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Schválení a podpis Dodatku č. 1 smlouvy na zhotovení díla „Lesní hospodářské osnovy Nové Město nad Metují“.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek smlouvy na zhotovení díla „Lesní hospodářské osnovy Nové Město nad Metují" a pověřit ST jeho
podpisem.
Odůvodnění:
Z důvodu administrativní chyby Krajského úřadu při podání žádosti o finanční prostředky Ministerstva zemědělství je
nutný posun termínu plnění výše uvedené smlouvy na rok 2016, tak aby bylo možno podat žádost znovu. Celkové
náklady na pořízení LHO jsou 100% kryty z rozpočtu Mze.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 337- 14301/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20624).

RM schvaluje Dodatek č. 1 na zhotovení díla „Lesní hospodářské osnovy Nové Město nad Metují" ve znění přílohy č. RM
337 - 7/2 a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 337 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

7.3 Zápis OV Vrchoviny č. 3 ze dne 24.06.2015
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/3 - Flash Příloha: RM 337 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 3 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 24.06.2015 - viz příloha č. RM 337 - 7/3. Konkrétní podněty jsou řešeny
buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 3 ze dne 24.06.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 337- 14302/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 3 ze dne 24.06.2015, ve znění přílohy č. RM 337 - 7/3.
RM 337 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 03.11.2015
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/4 - Flash Příloha: RM 337 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 4 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 03.11.2015 - viz příloha č. RM 337 - 7/4. Konkrétní podněty jsou řešeny
buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem + vzít ho na vědomí a uložit úkoly.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 337- 14303/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 4 ze dne 03.11.2015, ve znění přílohy č. RM 337 - 7/4, a ukládá TAJ zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.

STIS

RM 337 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 28.12.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 337 - 21.12.2015

7.5 Zápis OV Vrchoviny č. 5 ze dne 09.12.2015
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/5 - Flash Příloha: RM 337 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 5 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 09.12.2015 - viz příloha č. RM 337 - 7/5. Konkrétní podněty jsou řešeny
buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO. Na RM bude třeba rozhodnout, které z podnětů
rozpracovat do konkrétních usnesení.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem + vzít ho na vědomí a uložit úkoly.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 337- 14304/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 5 ze dne 09.12.2015, ve znění přílohy č. RM 337 - 7/5, a ukládá TAJ zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 337 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis OV Krčín č. 3 ze dne 08.12.2015
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/6 - Flash Příloha: RM 337 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 3 Osadního výboru Krčín ze dne 08.12.2015 - viz příloha č. RM 337 - 7/6. Konkrétní podněty jsou řešeny buď
v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 337- 14305/15
RM bere na vědomí zápis č. 3 OV Krčín ze dne 08.12.2015, ve znění přílohy č. RM 337 - 7/6, a ukládá TAJ zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
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7.7 Pracovní skupina PNT s. r. o. - strategický partner pro PNT s.r.o.

Identifikace:
Na základě úkolu ZM ST oslovil zastupitele města a členy orgánů společnosti PNT s.r.o. s výzvou o zapojení se do
činnosti pracovní skupiny, která by měla posoudit nabídku firmy ČEZ ENERGO s.r.o. na kapitálový vstup do PNT s.r.o.
Pracovní skupina PNT byla sestavena až nyní z důvodu jednání DR PNT s.r.o., která se chtěla poradit o vhodnosti její
účasti v pracovní skupině. Nakonec ze svého středu nominovala Ing. Jana Neumanna.
Složení Pracovní skupiny PNT je navrženo: Ing. Němeček Jan, Hable Petr, Ing. Skaláková Renata, Svoboda Radek,
Ing. Kučera Stanislav, Bc. Fanta Petr, Ing. Beseda Michal, Ing. Neumann Jan, ing. Čopík Jan, Ing. Tymel Jiří, Ing.
Neumann Petr. První jednání Pracovní skupiny PNT by se mělo uskutečnit začátkem ledna 2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s navrženými členy Pracovní skupiny PNT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Složení komise bez Ing. Petra Neumanna, přidat Ing. Viléma Maura, MBA.
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 337- 14306/15,

(uložen úkol číslo 20625).

RM souhlasí s navrženými členy Pracovní skupiny PNT pro strategické partnerství pro PNT s.r.o., která by měla posoudit
nabídku firmy ČEZ ENERGO s.r.o. na kapitálový vstup do PNT s.r.o., a to ve složení: Ing. Jan Němeček, p. Petr Hable, Ing.
Renata Skaláková, p. Radek Svoboda, Ing. Stanislav Kučera, Bc. Petr Fanta, Ing. Michal Beseda, MBA, Ing. Jan Neumann,
Ing. Jan Čopík, Ph.D., Ing. Jiří Tymel ml., Ing. Vilém Maur.
RM 337 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Systemizace pracovních míst ke dni 01.01.2016
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/8 - Flash Příloha: RM 337 - 7/8 - Flash
Identifikace:
V příloze č. RM 337 - 7/8 je předkládána systemizace pracovních míst MěÚ ke dni 01.01.2016 a odůvodnění navýšení
o dvě pracovní místa v technických službách.
K rozhodnutí:
Schválit předložený počet systemizovaných pracovních míst pro rok 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 337- 14307/15,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20626).

RM schvaluje předložený počet systemizovaných pracovních míst MěÚ ve znění přílohy č. RM 337 - 7/8, a to s platností ode
dne 01.01.2016.
RM 337 Schvaluje.
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7.9 Aktualizace příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/9 - Flash Příloha: RM 337 - 7/9 - Flash
Identifikace:
RM dne 02.02.2015 schválila svým usnesením č. RM 313/13252/15 aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu
Nové Město nad Metují a jeho příloh. RM jsou předkládány aktualizace přílohy č. 2 - určení osob oprávněných činit
úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a příloha č. 4 seznam osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru. Obě přílohy nabývají účinnosti od 01.01.2016.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizaci příloh k Organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 337- 14308/15
RM schvaluje aktualizaci Organizačního řádu Městského úřadu Nové Město nad Metují, konkrétně přílohy č. 2 - určení osob
oprávněných činit úkony Městského úřadu Nové Město nad Metují v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
přílohy č. 4 - seznam osob pověřených zastupováním příslušného vedoucího odboru, ve znění přílohy č. RM 316 - 7/9.
RM 337 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Žádost o přednostní umístění do MSSS Oáza
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/10 - Flash Příloha: RM 337 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Opatrovník pan J. H. žádá dne 15.12.2015 pro svou manželku o přednostní umístění do domova pro seniory Oáza.
Paní je v současné době umístěna vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v Domově se zvláštním režimem
Černožice. OSV stejnou žádost obdržel již dne 01.12.2015. Jde fakticky o drobně doplněnou původní žádost.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí žádost a ponechat rozhodnutí o žádosti na MSSS Oáza dle běžného legislativního postupu, případně
dalších schválených pravidel. Dále vzít na vědomí odpověď OSV na stejnou žádost ze dne 01.12.2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 337- 14309/15
RM bere na vědomí žádost o přednostní umístění paní N. H. do domova pro seniory Oáza a rozhodnutí o přijetí ponechává
na MSSS Oáza. Dále bere na vědomí odpověď Odboru sociálních věcí na stejnou žádost ze dne 01.12.2015.
RM 337 Ukládá.
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7.11 Žádost o udělení výjimky z pravidel pro umísťování do domova pro seniory Oáza - manželé M.
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/11 - Flash Příloha: RM 337 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Manželé M. ode dne 18.11.2013 bytem na nájemním domě s pečovatelskou službou Nové Město nad Metují, žádají o
udělení výjimky z podmínky 3 letého pobytu v Novém Městě nad Metují pro umístění v domově pro seniory MSSS
Oáza.
K rozhodnutí:
Udělit/neudělit výjimku ze 3 let pobytu v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Paní I. M. má 3. stupeň závislosti na péči druhé osoby. Její lékařka i pečovatelská služba se na nás obrátily a shodují
se, že charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba již není schopná zajistit odpovídající péči. Odbor
sociálních věcí doporučuje vyhovět žádosti.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali mj. o tom, že žadatelé nemají v Novém městě nad Metují trvalé bydliště a shodli se, že je třeba
postupovat podle pravidel platných pro rozhodování o těchto záležitostech, tzn., že žádost o výjimku bude zamítnuta.
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 337- 14310/15
RM zamítá žádost o udělení výjimky manželům M. z podmínky 3letého pobytu v Novém Městě nad Metují, nutné pro možnost
umístění v domově pro seniory MSSS Oáza.
RM 337 Zamítá.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 21.12.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

7.12 Odvolání 3 členů Komise kulturní
Zdroj. dokum.: RM 337 - 7/12 - Flash Příloha: RM 337 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Vedení města Nové Město nad Metují a předseda Komise kulturní, pan Ing. Martin Prouza, navrhují RM odvolání paní
Hany Horčičkové, paní Bc. Michaely Šotolové z členství v Komisi kulturní, a to z důvodu jejich opětovné neúčasti na
jednáních Komise. Zároveň dosud nebyly z jejich strany za celý rok podepsány a převzaty jmenovací dekrety. Dále je
navrženo vzít na vědomí rezignaci na členství v této komisi, kterou podala paní Mgr. Eliška Borůvková, která se
rovněž jednání komise nezúčastňovala.
K rozhodnutí:
Schválit odvolání paní Hany Horčičkové, paní Bc. Michaely Šotolové z členství v Komisi kulturní a vzít na vědomí a
souhlasit s rezignací paní Mgr. Elišky Borůvkové na členství v této komisi.
Odůvodnění:
Navrhované členky se za celý rok jednání komise nezúčastňovaly a ani nepřevzaly jmenovací dekrety
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 337- 14311/15
RM schvaluje odvolání paní Hany Horčičkové a paní Bc. Michaely Šotolové z členství v Komisi kulturní z důvodu jejich
neúčasti na jednáních Komise. RM bere na vědomí a souhlasí s rezignaci paní Mgr. Elišky Borůvkové z členství v Komisi
kulturní.
RM 337 Schvaluje.
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7.13 Komise RM a Výbory ZM - účast členů na jednáních

Identifikace:
Úkol vycházející z předchozího bodu 7/12 pro předsedy Komisí a Výborů, konkrétně prověřit účast členů komisí na
jednáních s tím, že v případě trvalé neúčasti a nepřevzetí jmenovacích dekretů je třeba navrhnout tyto členy k
odvolání z komisí a výborů.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování.
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 337- 14312/15,

(uložen úkol číslo 20627).

RM ukládá předsedům komisí RM prověřit účast členů komisí na jejich jednáních v průběhu roku 2015 a v případě trvalé
neúčasti některých členů a nepřevzetí jmenovacích dekretů pak navrhnout RM jejich odvolání. RM žádá předsedy Výboru
finančního a Výboru kontrolního o prověření účasti na jednání výborů v průběhu roku 2015 a v případě trvalé neúčasti
některých členů a nepřevzetí jmenovacích dekretů pak navrhnout ZM jejich odvolání.
RM 337 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 18.1.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Informace TAJ k zápisům OV Vrchoviny č. 3, 4 a 5/2015

Identifikace:
Informace TAJ k zápisům a k úkolům z nich vyplývajících.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že paní Mgr. Rydlovou bude třeba přizvat na zasedání ZM, kde bude volena. Dále TAJ informoval, že
požadavky vznesené v zápisech z OV Vrchoviny a Krčín jsou řešeny buď operativně v rámci činnosti TS nebo
prostřednictvím úkolů na PVO, pokud pak je třeba záležitosti řešit v RM a ZM, tak to je postoupeno již s komentářem a
návrhy odborných útvarů.
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 337- 14313/15,

(uložen úkol číslo 20628).

RM bere na vědomí informace TAJ k zápisům OV Vrchoviny č. 3, 4 a 5/2015 a doporučuje ZM vzít na vědomí a souhlasit s
rezignací předsedy OV Vrchoviny p. Jiřího Anděla ze zdravotních důvodů, poděkovat mu za dosavadní práci, kterou ve funkci
odvedl. Dále pak RM doporučuje ZM zvolit novou předsedkyní OV Vrchoviny stávající členku výboru, paní Mgr. Hanu
Rydlovou a vzít na vědomí informaci, že funkci zástupkyně předsedkyně výboru bude vykonávat p. Roman Macháně, který je
rovněž členem OV Vrchoviny.
RM 337 Doporučuje ZM souhlasit.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 337:

16:18

Příští porada bude: RM 338, 4.1.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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