Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 354
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 354 (ve volebním období 48. zasedání) ze dne: 29.8.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 354 :
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 Renata Konvalinová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:20 18:55
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:20 18:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:20
18:55
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:25
15:48
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 13:01 15:20 18:17
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
16:18
16:22
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:23
18:01
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
18:01
18:15
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
18:15
18:31
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 354 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková

Zapisovatelka

STIS
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Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 354
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 354 (ve volebním období 48. zasedání) ze dne: 29.8.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 354 :
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 Renata Konvalinová
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Pavel Horvat
15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00 13:01 15:20 18:55
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
radní (Rada města)
13:00 13:01 15:20 18:55
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 13:01 15:20 18:55
vedoucí odboru (Odbor finanční)
15:20
18:55
Referentka (Odbor správy úřadu)
15:25
15:48
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 13:01 15:20 18:17
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
16:18
16:22
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
16:23
18:01
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
18:01
18:15
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
18:15
18:31
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 354 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 353) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 353 ze dne 15.8.2016 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 354
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

7.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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:

Navrhujeme zadat geometrický plán na rozdělení pozemku po vydání územní rozhodnutí na
infrastrukturu v areálu kasáren. V současné době probíhají jednání se sousedními vlastníky, kteří
připomínkují projektovou dokumentaci. Městu navíc dorazila nabídka na jiné využití pozemku,
tato záležitost bude projednávána v měsíci září.

Závěr: schválen nový termín: 7.11.2016 z důvodu: Projednávání PD s dotčenými sousedy.
RM 324- 13722/15

Věc : Obec Nahořany - účelová dotace městu - autobusová zastávka Na Strážnici

20 061 Vznik úkolu: 22.6.2015

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

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:

Splněno, smlouva o dotaci bude předložena do RM 354.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu. Přípravné práce jsou dokončeny - proběhla projednání Ing.
Nývltem a p. Hladíkem, byly doručeny souhlasy, ale i nesouhlasy majitelů hrobů, někteří
neodpověděli. Jsou připraveny mapky hřbitovů. V září bude zadáno do výroby.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Bude zadáno do výroby..

STIS
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Tisk: 5.9.2016

RM 344- 14623/16

Věc : Výjezd do ul. K Cihelně

21 020 Vznik úkolu: 29.3.2016

Termín :

TS Technické služby,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.10.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS provést opravu výtluků v povrchu městské komunikace v ul. K Cihelně.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.10.2016 z důvodu: Na cestě k cihelně máme vyspraveny nejhorší
výtluky na cca 1/2 délky této komunikace. Spotřebováno 7 t živice. Z kapacitních důvodů jsme nestihli
více..
RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p.
p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č.
RM 349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
uhradí město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí
žadatelka.

Plnění:

Žádost o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Zatím posudek nemáme. Se znalcem jsme byli na
místě dne 10.8.2016, objednávka na posudek byla předána znalci dne 21.6.2016 s termínem plnění
15.8.2016, což znalec nedodržel..
RM 349- 14845/16

Věc : Dopravní značení - parkoviště v ul. Družstevní

21 296 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

3.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje provedení vodorovného dopravního značení č. V12a - žlutá klikatá čára "Zákaz
stání" na parkovišti v ul. Družstevní na místě, které je určeno pro otáčení vozidel a jako
přístupová cesta pro pěší. RM pověřuje OMM k zajištění příslušných vyjádření a Stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Plnění:

ORM zažádalo na ODSH o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a v
současnosti probíhá opatření obecné povahy. Reálný termín realizace vodorovného dopravního
značení č. V12a – žlutá klikatá čára „Zákaz stání“ na parkovišti v ul. Družstevní je do konce října.
P.S. termín odhaduji, protože vyjádření od ODSH očekávám tak do 3 týdnů a nevím, jak dlouho
bude trvat, než mi zpracují cenovou nabídku a zrealizují DZ.

Závěr: schválen nový termín: 3.11.2016 z důvodu: Probíhá proces opatření obecné povahy..

RM 350- 14913/16

Věc : Žádost o odstranění nebo posun zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků

21 374 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí žádost p. M. S. o odstranění nebo posunutí zpomalovacího prahu v ul. Bratří
Čapků. RM ukládá OMM prověřit jinou možnost umístění s tím, že záležitost bude projednána s
dotčenými obyvateli a písemně odsouhlasena. Výsledek projednání pak bude předložen do RM k
odsouhlasení.

Plnění:

Souhlasy dotčených obyvatel nebyly získány. Výsledek je předložen do RM 354.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS
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Tisk: 5.9.2016

RM 350- 14944/16

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí

21 392 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů
na části Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 10.07.,17.07., 24.07., 31.07.,
07.08., 14.08. a 21.08.2016. RM dále schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na
promenádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v prostoru před "vlaštovkami" od pátku
08.07.2016 do pondělí 22.08.2016. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek
pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou
společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid
krytého pódia.

Plnění:

Splněno, promenádní koncerty proběhly.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14963/16

Věc : PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje - Smlouva o dílo (SOD)

21 445 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve
znění přílohy č. RM 351 - 3/1, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14987/16

Věc : Podnět ze zápisu OV Vrchoviny - zaplavování pozemku při deštích

21 466 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.8.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí informace TS k žádosti o úpravy kanalizační vpusti, kterou vznesl
prostřednictvím OV Vrchoviny (viz zápis z 2. jednání OV ze dne 24.05.2016) vlastník pohostinství
ve Vrchovinách. RM ukládá ST prověřit možnosti součinnosti města s žadatelem při řešení
tohoto problému.

Plnění:

Uskutečnila se schůzka ST s p. Š. + byl dohodnut další postup v součinnosti s TS.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15021/16

Věc : VŘ - „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“

21 502 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Vojnarová
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Opěrná zídka s rampou za čp.
30, Nové Město nad Metují, I. etapa“ firmě Štefan Kroka, Bohuslavice 251, IČO: 16276353, za
nabídkovou cenu 616.095,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 120 tis. Kč
z položky „Místo pro přecházení v ul. TGM stavební úpravy včetně nasvětlení“ § 2219, org. 1690,
30 tis. Kč z položky „ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa“ § 3113, org.
1668, 70 tis. Kč z položky „ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD“ § 3113, org.
1604 na tuto akci. RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové
Město nad Metují, I. etapa“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka,
Bohuslavice 251, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

SOD prozatím podepsána nebyla. Ještě je k dořešení povolení stavby " Opěrná zídka s rampou
za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“. Po získání potřebného povolení bude SOD
podepsána.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Zajišťování povolení stavby..
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Tisk: 5.9.2016

RM 352- 15024/16

Věc : Nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády

21 505 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

12.9.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM vzala na vědomí nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé
armády, který byl RM zaslán dne 25.07.2016 a ukládá OMM zařadit projednání žádosti na místě
do výjezdní části jednání RM č. 354, konané dne 29.08.2016, s tím, že budou k němu přizváni i
zástupci žadatelů.

Plnění:

Zástupci občanů požádali o posun setkání na RM 355.

Závěr: schválen nový termín: 12.9.2016 z důvodu: Žádost o posun setkání na místě..
RM 352- 15025/16

Věc : Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, č. 316-6569

21 506 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti, č. 3-16-6569, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/5. RM pověřuje ST k podpisu této
smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

Věc : Smlouva o právu provedení stavby - kanalizační přípojka na pozemku města pro RD
manželů F.
Termín : 29.8.2016
Garant :
21 508 Vznik úkolu: 1.8.2016

RM 352- 15030/16

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - kanalizační přípojky, která zasáhne na pozemek
města p. p. č. 2073/5 a 686/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/10 a
pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15032/16

Věc : Úprava SOD na PD - přístřešek u "ZŠ Krčín"

21 509 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje upravenou Smlouvu o dílo na zpracování "PD na přístřešek nad hlavním vchodem
ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Ondřejem
Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č.
RM 352 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 5.9.2016

RM 352- 15034/16

Věc : Umístění zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště, Krčín

21 511 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.8.2016

Garant :

ST

, Nositel: VojS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM vzala na vědomí žádost občana o umístění dopravního zrcadla na křižovatku ul. Polní a U
Letiště v Krčíně a ukládá OMM zařadit projednání žádosti na místě do výjezdní části jednání RM
č. 354, konané dne 29.08.2016.

Plnění:

Je zařazeno do výjezdu RM 354, splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15048/16

Věc : Žádost o zapůjčení krytého pódia - MK Nové Město nad Metují

21 518 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby, Nositel: KupV
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu novoměstské
sokolovny na akci "Hybaj fest", kterou pořádá Městský klub v Novém Městě nad Metují v sobotu
27.08.2016. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 352- 15051/16

Věc : Zápis ze schůze Śkodní komise ze dne 28.07.2016

21 520 Vznik úkolu: 1.8.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.8.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM bere na vědomí zápis ze schůze Škodní komise RM ze dne 28.07.2016 ve znění přílohy č.
RM 352 - 6/2 a schvaluje náhradu škody dle předloženého návrhu.

Plnění:

Bereme na vědomí. Předepsaná náhrada škody bude zajištěna.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15056/16

Věc : Žádost o opravu chodníku před domem č. p. 534-535 v ul. Malecí

21 523 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby, Nositel: Matoulková
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí žádost Stavebního bytového družstva Náchod ohledně opravy chodníků u
bytového domu č. p. 534-535 v ul. Malecí. RM nesouhlasí s opravou chodníku u bytového domu
č. p. 534-535. RM ukládá TS součinnost při poskytnutí potřebných dlaždic na opravu dotčeného
chodníku, pokud o to žadatelé projeví zájem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 5.9.2016

RM 353- 15059/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.05.2016 na „Stavební úpravy hřbitovní zdi - IV.
etapa, Nové Město nad Metují“

21 526 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

Garant :

29.8.2016

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Valterová
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.05.2016 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Štefan Kroka, Bohuslavice 251, 549 06 Bohuslavice nad Metují, na akci
“Stavební úpravy hřbitovní zdi - IV. etapa, Nové Město nad Metují“, na částku ve výši 43.900,30
Kč bez DPH, tj. 53.119,36 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 353 - 3/4. RM pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 10 tis. Kč z položky
Program reg. - městské opevnění JV § 3322, org. 1662, 19 tis. Kč z položky Program reg. měšťanský dům 1238 fasáda § 3322, org. 1717 a 5 tis. Kč z položky Výměna oken č. p. 4 §
3612, org. 1714 na položku Místní památky § 3326, org. 1615.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15061/16

Věc : Pronájem prostor pro podnikání

21 528 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

29.8.2016

Int: OSN/474

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, v celkovém
rozsahu 77,5 m2 p. Marcelu Rydlovi, Zašovská 461, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,
IČO: 15463265, který potvrdil zájem o rozšíření jeho stávající provozovny v č. p. 14. RM ukládá
OSN vypracovat dodatek ke stávající nájemní smlouvě p. Marcela Rydla, a to v duchu podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru pronájmu.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 353- 15062/16

Věc : Technické zhodnocení objektu č. p. 14

21 529 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

29.8.2016

Int: OSN/475

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
29.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s úhradou technického zhodnocení objektu č. p. 14, ul. Komenského (bývalé
Vánoční ozdoby), které spočívá v provedení větve etážového topení z Cu potrubí a instalaci 2 ks
topných těles. RM ukládá OSN provést úhradu výše uvedeného technického zhodnocení ve výši
19.216 Kč vč. DPH p. Tomáši Smolovi, T. G. Masaryka 200, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
72851422. Úhrada technického zhodnocení bude provedena po uplynutí výpovědní lhůty.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 353- 15077/16

Věc : Informace starosty - podpůrné stanovisko města k žádosti zámku rodiny Bartoň - Dobenín

21 536 Vznik úkolu: 15.8.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
29.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.8.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí vydání podpůrného stanoviska města k žádosti zámku rodiny Bartoň Dobenín k zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016, ve znění
přílohy č. RM 353 - 7/9. RM ukládá OSÚ zpracovat písemné vyhotovení podpůrného stanoviska
města.

Plnění:

Splněno. Dopis z RM č. 353 (ve znění usnesení č. RM 353-15077/16) byl předán žadateli.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 354 - 29.8.2016

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Výjezd RM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 1/1 - Flash Příloha: RM 354 - 1/1 - Flash

Na základě podnětů radních a VO byl zařazen na úvod RM výjezd radních do terénu. Kromě samostatných bodů
zařazených do článku Rozvoj, byl v příloze č. RM 354 - 1/1 předložen seznam míst a lokalit, které byly v rámci výjezdu
navštíveny. Pokud z výjezdu vyplynula k jednotlivým záležitostem nějaká usnesení, tak byla dodatečně zapracována
do samostatných bodů, a to přímo na jednání RM po návratu z výjezdu.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Bc. Petr Tyč vedoucí odboru Odbor správy úřadu

Bylo navštíveno celkem 10 míst, na kterých se radní seznámili s řešenou problematikou. V samostatných bodech je v
zápise z této RM řešeno 8 z 10 navštívených míst. Dvě místa na Malecí se pouze týkala dřívějších rozhodnutí RM,
kde se radní na místě přesvědčili, že zamítnutí žádostí týkajících se provádění zimní údržby chodníku před bytovým
domem a dále žádost o opravu chodníku užívaného pouze vlastníky bytů v bytovém domě, bylo oprávněné. Proto
nebylo také třeba k těmto záležitostem zpracovávat nějaké další samostatné body a usnesení. Ostatních 8 míst je
řešeno v bodech: 3/1, 3/11, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3,18 a 3/19.
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Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 354 - 29.8.2016

Majetkoprávní úkony

15:45

OMM

2.1 Žádost o prominutí pokuty a prodloužení termínu kolaudace
Zdroj. dokum.: RM 354 - 2/1 - Flash Příloha: RM 354 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Dne 03.08.2016 byla doručena žádost p. L. P. za vědomí a souhlasu manželů M. a R. S. o prominutí pokuty a
prodloužení termínu kolaudace, viz příloha - žádost z 3.8.16.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit prominutí dluhu za nedodržení podmínek smlouvy.
Odůvodnění:
Při kontrole pozemku dne 22.08.2016 nebyl zjištěn žádný pokrok, který by naznačoval snahu stavbu dokončit a
pozemky okolo stavby uklidit.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po podrobné diskusi hlasováno o variantě č. 2, tj. "RM nedoporučuje ZM souhlasit s prominutím dluhu…" - 4 pro, 0
proti, 2 se zdrželi.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15078/16,
(uložen úkol číslo 21541).
RM nedoporučuje ZM souhlasit s prominutím dluhu ve výši 300.000 Kč, který vznikl žadateli, p. L. P. za neuhrazenou
uplatněnou sankci za nedodržení podmínek smlouvy o provedení stavby ze dne 20.02.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
07.10.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 06.05.2015 a ukládá OMP ve spolupráci s PRAV podat žalobu na vymožení dluhu za
neuhrazenou smluvní sankci ve výši 300.000 Kč.
RM 354 Doporučuje ZM nesouhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka pozemků z majetku města - SVJ Klosova 505-507
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 2/2 - Flash Příloha: RM 354 - 2/2 - Flash

Na základě usnesení RM č. 352-15017/16 ze dne 01.08.2016, kterým bylo OMM uloženo připravit návrh zveřejnění, je
RM předložen návrh záměru poskytnout jako výpůjčku části pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře
cca 275 m2: část p. p. č. 2034/18 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 357/1 o výměře 87 m2,
druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 872/3 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha; vše v majetku města,
zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují - viz
příloha: návrh záměru výpůjčky.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky pozemků.
Odůvodnění:
Dle písemného vyjádření SVJ budou pozemky užívány pouze pro pěstování květin. V současnosti jsou pozemky
částečně zaploceny a zpevněny (kameny, dl. kostky, cihly...), osázeny různorodými keři, dřevinami a květinami, je na
nich skladován různorodý materiál, dřevo, sudy se svody vody a umístěn přístřešek a ohniště.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15079/16,
(uložen úkol číslo 21542).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku části pozemků p. p. č. 2034/18,
357/1 a 872/3 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 275 m2 za účelem údržby. Podmínkou je, že o výpůjčku částí
pozemků budou mít zájem všichni členové Společenství vlastníků jednotek Klosova 505, 506 a 507 Nové Město nad Metují a
následně uzavřou smlouvu o výpůjčce částí pozemků.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

2.3 Pronájem pozemku z majetku města k podnikání v ul. Havlíčkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 2/3 - Flash Příloha: RM 354 - 2/3 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaný
na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha:
snímek mapy. Pozemek je volný a vyklizený, viz příloha: foto. V souladu s usnesením RM č. 347-14750/16 ze dne
09.05.2016 byl záměr města pronajmout nejvhodnější nabídce zveřejněn ode dne 20.05.2016 do dne 28.06.2016, k
záměru nebyly podány žádné nabídky ani vyjádření.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o zveřejnění záměru a délce zveřejnění.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v oploceném areálu mezi sběrnou surovin a f. PALIVA STAVEBNÍ HMOTY HAVRDA, s. r. o.
Pozemek v roce 2015 krátkodobě využívaly firmy pracující na stavbě v ul. Náchodská. Pozemek je upraven a volný,
od posledního pronájmu v roce 2015 byl záměr pronájmu zveřejněn postupně 3x, ale žádný zájemce se nepřihlásil.
OMP navrhuje zveřejnění pronájmu opět na dobu 30 dnů, viz příloha: návrh záměru pronájmu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15080/16,
(uložen úkol číslo 21543).
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, zapsaný na LV
10001 u KÚ pro KHK, 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/rok a příp. požadovanou výměru.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání - ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 2/4 - Flash Příloha: RM 354 - 2/4 - Flash

Pozemek st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují. Pozemek je pronajatý ode dne 17.12.2014 na dobu 2 let za nájemné ve výši 125 Kč/m2/rok (celkem
14.250 Kč) s tím, že nájem skončí dne 17.12.2016. Na pozemku se nachází dočasná stavba provozovny - cestovní
agentura (vč. přístavby s obchody - č. p. 69, ul. T. G. Masaryka) - ve vlastnictví pí Libuše Matoušové, IČO: 111 60
837, adresa: Johnova 310, 549 01 Nové Město nad Metují. Nájemce má zájem o prodloužení nájmu o 5 let. Přílohy:
foto, snímek mapy a návrh záměru.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o době nájmu a výši nájemného.
Odůvodnění:
Odborné útvary navrhují opětovně nájem na dobu 2 let, neboť není vyloučeno, že se může objevit zájemce o parcelu v
této lokalitě. V kratší době tak město může pružněji reagovat na příp. nabídku. Dle platného regulačního plánu je
objekt určen k demolici a je zde navržena nová zástavba smíšeného typu (komerční využití + bydlení) o výšce 4 podl.
OMP: Pozemek se nachází v tzv. „zlatém trojúhelníku“ u Rychty. První nájemní smlouva byla uzavřena v roce 1996 a
postupně prodlužována po 5 letech, od r. 2006 pak pouze o 2 roky s ohledem na zpracování regulačního plánu této
oblasti (vždy uzavřena nová smlouva na dobu určitou). Stávající cena nájmu ve výši 125 Kč/m2/rok vychází z nabídky
nájemce z roku 2014, obvyklá cena nájemného v těchto případech byla odborným posudkem ze dne 04.11.2014
stanovena na 120 Kč/m2/rok.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 354- 15081/16,
(uložen úkol číslo 21544).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města, dle předloženého návrhu, pronajmout pozemek st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to ode dne 18.12.2016 na dobu 2 let jako
plochu pod dočasnou stavbou provozovny a její přístavby dle příslušných povolení, za minimální cenu 125 Kč/m2/rok.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

2.5 Veřejná parkoviště - sleva z nájmu za omezení užívání při opravě havárie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 2/5 - Flash Příloha: RM 354 - 2/5 - Flash

Veřejná parkoviště před knihovnou a před bankami jsou do dne 31.08.2016 pronajata p. Karlu Balašovi, IČO: 110 49
154. Parkovné je zde vybíráno 6 dnů v týdnu prostřednictvím pracovníků obsluhy parkoviště. V období 08.08. až
20.08.2016 (tj. 12 dnů k výběru) byl na parkoviště u Městské knihovny na Rychtě zakázán vjezd z důvodu provádění
opravy vodovodního řadu (havárie). V uvedenou dobu byl nájemci znemožněn výběr parkovného, z tohoto důvodu
navrhuje slevu z nájmu za měsíc srpen.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o požadované slevě z nájmu za problémy s užíváním parkoviště u knihovny.
Odůvodnění:
Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách, jeho sjednaná výše pro měsíc srpen za obě parkoviště činí 1.019 Kč (vč.
DPH), tj. 509,50 Kč za 1 parkoviště. Sleva z nájemného je požadována jako kompenzace ušlého zisku za období
08.08. až 20.08.2016, kdy nebylo nájemci umožněno parkoviště u knihovny užívat ke sjednanému účelu. Parkoviště
před bankami fungovalo bez omezení. Výše slevy za uvedené období (12 dnů k výběru z celkových 27) činí 226 Kč, k
úhradě za měsíc srpen zbývá 793 Kč (za obě parkoviště).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 354- 15082/16,
(uložen úkol číslo 21545).
RM souhlasí se slevou nájemného za měsíc srpen 2016 ve výši 226 Kč (vč. DPH) z důvodu, že nájemce nemohl v období
08.08. až 20.08.2016 využívat parkoviště u knihovny, neboť zde byla prováděna oprava havárie vodovodního řadu. Nájemné
za měsíc srpen bude činit 793 Kč (vč. DPH), za obě parkoviště.
RM 354 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 354 - 29.8.2016

Rozvoj

16:15

OMM

3.1 Umístění zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště, Krčín - přesun z RM 352 - 3/14 - výjezd na místo
Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/1 - Flash Příloha: RM 354 - 3/1 - Flash

Identifikace:

OMM obdrželo prosbu o snížení dopravního rizika na výjezdu z ulice Polní ve směru k lesu Luštinec, kde je situace v
těchto místech zhoršena z důvodu parkujících vozidel. Občan žádá MP o občasnou kontrolu stavu zaparkovaných
vozidel a o instalaci dopravního zrcadla na roh ulice (u nemovitosti p. V.). ORM provedlo místní šetření, na jehož
základě vzneslo dotaz na Dopravní inspektorát Náchod. Zástupce Dopravního inspektorátu Náchod se vyjádřil tak, že
bude souhlasit, pokud bude dosaženo účelu. Celý problém byl konzultován i s vrchním strážníkem MP, který umístění
zrcadla podporuje. Odhad nákladů na nákup a realizaci zrcadla je 8-10 tis. Kč. RM 352 tehdy vzala na vědomí žádost
občana o umístění dopravního zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště v Krčíně a uložila OMM zařadit projednání
žádosti na místě do výjezdní části jednání RM č. 354, konané dne 29.08.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s instalací dopravního zrcadla na křižovatku ulic Polní a U Luštince z důvodu zvýšení bezpečnosti
provozu.
Odůvodnění:
Rozhledové poměry při výjezdu z ulice Polní do ulice U Luštince, zejména ve směru pohledu k lesu Luštinci, nejsou z
důvodu parkujících vozidel optimální. Realizace by byla hrazena z položky "Dopravní značení".
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli v tom, že při návštěvě tohoto místa, neshledali důvody k umístění dopravních zrcadel. Shoda radních
byla také nad uložením úkolu pro TS zajišťovat nezbytné úpravy zeleně za účelem zlepšení výhledových poměrů při
vyjíždění z vedlejších ulic a dále pak zde bude MP dohlížet na dodržování předpisů. OMM prověří možnost umístění
DZ, které by zamezilo parkování vozidel v těsné blízkosti dané křižovatky. Usnesení byla proto rozdělena do dvou
samostatných bodů (tj. 3/1 a 3/14).
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15083/16,
(uložen úkol číslo 21546).
RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na křižovatku ulic Polní a U Letiště. RM ukládá OMM prověřit možnost
vodorovného dopravního značení (žlutá čára v délce 10 m v ul. U Letiště), která by tak zamezila parkování aut a zlepšila by
rozhledové poměry při vyjíždění z ul. Polní.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Plánovací smlouva č. 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)"
Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/2 - Flash Příloha: RM 354 - 3/2 - Flash

Identifikace:

Královéhradecký kraj předložil městu ke schválení navazující plánovací smlouvu č. 2 na akci "Rekonstrukce vozovky
III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)", která bude realizována v rámci projektu "Rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Obsahem plánovací
smlouvy je v návaznosti na plánovací smlouvu č. 1/2016-1 ze dne 08.04.2016, schválena v bodě č. ZM 112 - 4/7,
usnesením č. ZM 112-7386/16 dne 25.02.2016. Navazující plánovací smlouva se týká povinností města a investora
při samotné realizace úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o zastávkové zálivy, chodníky v
obci Spy. Dále chodníky a silniční ostrůvky v prostoru křižovatky silnic II/308 a III/30821 a podél III/30821 až po
křížení se železniční tratí.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit plánovací smlouvu.
Odůvodnění:
Schválení v ZM požaduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentura CzechInvest.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní shodli na prospěšnosti této akce - opět bylo vysvětleno, proč rekonstrukce silnici nerozšíří. Dotazy
se týkaly i změn v PD a především pak tlaku na maximální zkrácení všech termínů, a to jak přípravy, tak realizace.
Toto bylo doplněno i do usnesení a rovněž byla schválena drobná úprava přílohy.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15084/16,
(uložen úkol číslo 21547).
RM doporučuje ZM schválit Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2 na akci "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad
Metují (Krčín)" mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem ve znění upravené přílohy č. RM 354 - 3/2 a
pověřit ST jejím podpisem. RM ukládá zástupcům města jednat o maximálním zkrácení termínu přípravy a realizace akce.
RM 354 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.3 Jmenování člena a náhradníka do komise pro výběr zhotovitele "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy Nové Město nad Metují (Krčín)"
Identifikace:
Tento bod navazuje na předchozí bod v RM 354 čl. 3/2 týkající se schválení Plánovací smlouvu č. 1/2016 - 2 na akci
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)" mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem. V článku "VI - Podmínky realizace úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury" jsou
uvedeny "Povinnosti Města při realizaci Stavby" v bodě 6 je uvedeno: "Město jmenuje člena a jeho náhradníka do
komise pro výběr zhotovitele.".
K rozhodnutí:
Schválit člena a náhradníka do komise.
Odůvodnění:
Po projednání se zástupci CIRI lze doplnit do usnesení více členů a náhradníků za město.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhl jmenovat 2 osoby (technika + zástupce) - jmenováni jsou: Ing. Libor Pozděna (náhradník: Ing. Simona
Vojnarová), a p. Hable (náhradník: Ing. Michal Beseda, MBA).
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15085/16,
(uložen úkol číslo 21548).
RM jmenuje Ing. Libora Pozděnu, p. Petra Hableho jako členy a Ing. Simonu Vojnarovou a Ing. Michala Besedu, MBA, jako
náhradníky do komise pro výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město nad Metují, Krčín)“ v
rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v
Královéhradeckém regionu“.
RM 354 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost o navýšení parkovacích míst na sídlišti u Luštince - výjezd na místo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/4 - Flash Příloha: RM 354 - 3/4 - Flash

Předseda pan L. B. SVBJ Nahořanská č. p. 311 a 312 žádá ST a RM o pomoc při hledání řešení problematického
parkování na sídlišti u Luštince v Krčíně. Více viz příloha č. RM 354 - 3/4 vč. fotodokumentace stávajícího stavu. Místo
radní navštívili při výjezdu.
K rozhodnutí:
1. Ne/souhlasit s navrženým parkovacím místem podél krajské silnice. 2. Ne/žádat o převod pozemku za potravinami
p. p. č. 634/16 k účelu parkování a vybudování dětského hřiště. 3. Ne/vytipovat parkovací místa, o která si občané
mohou zažádat a na vlastní náklady, poté je informovat dopisem o této možnosti. 4. Žadatelé o parkovací místa
mohou sami jednat s vlastníkem pozemku o vybudování parkovacích míst podél komunikace (u garáží) v žluté ploše
označené "OS" (p. p. č. 641/1) dle územního plánu města.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 354 - 3/4. V dalších přílohách jsou dopisy z předchozích let, které odešly
občanům a upozorňovaly je na nedovolené parkování na zeleni a na možný způsob vybudování si vlastního
parkovacího místa na dobu 20 let na pozemku města. V případě, že RM rozhodne o variantě pokračovat v budování
parkovacích míst jednotlivými žadateli, tak OMM navrhuje aktualizovat dopis - viz příloha "RM 354 - bod 3.4 - Rok
2010 - Upozornění na nevhodné parkování a návrh řešení" a předat ho do schránek vlastníkům bytů do bytových
domů v ul. Nahořanská č. p. 307 až 313, ul. U Zvonice 315 až 320.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se po výjezdu v souladu s názory odborných útvarů shodli, že město nepodpoří budování míst na soukromém
pozemku podél garáží v ul. Nahořanská. Určité možnosti vybudování parkovacích míst spočívají v pokračování
dřívějšího procesu, v jehož rámci došlo k vybudování několika parkovacích míst na vypůjčených pozemcích města
jednotlivými žadateli - vlastníky bytů. V tomto smyslu byl usnesením k tomuto bodu zadán úkol OMM. Po schválení
tohoto návrhu v RM pak bude aktualizován dopis pro vlastníky bytů.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 354- 15086/16,
(uložen úkol číslo 21549).
RM v souladu se stanovisky odborných útvarů MěÚ nesouhlasí s navrženým vybudováním parkovacích míst podél krajské
silnice na p. p. č. 642/13 v k. ú. Krčín, který je v soukromém vlastnictví. RM ukládá OMM předložit návrhy dalších částí
pozemků v majetku města, které jsou v sousedství bytových domů v dané lokalitě, které by bylo možno vypůjčit a na kterých
by bylo možné vybudování jednotlivých parkovacích míst, a to vlastním nákladem jednotlivých zájemců - vlastníků bytů.
RM 354 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.5 Odstranění nebo posun zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/5 - Flash Příloha: RM 354 - 3/5 - Flash

Usnesením č. RM 350-14913/16 ze dne 20.06.2016 RM uložila OMM prověřit na základě žádosti p. M. S. jinou
možnost umístění krátkého příčného zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků s tím, že bude záležitost projednána s
dotčenými obyvateli a písemně odsouhlasena. ORM na tomto základě provedlo místní šetření, na kterém byly
dotčeným obyvatelům představeny dvě varianty posunutí krátkých zpomalovacích prahů. Ty spočívaly v umístění před
dům č. p. 212 nebo před dům č. p. 213. Trvale bydlící obyvatelé se k těmto variantám vyjádřili protichůdně a přikláněli
se k jeho případnému odstranění, z čehož lze soudit, že souhlasné stanovisko v této záležitosti nebude možné
sehnat. MP však považuje zpomalovací práh za nejúčinnější prostředek pro zklidnění dopravy, účinnější než
průjezdový radar se záznamem a doporučuje jej v této ulici ponechat. Současně přiznává, že určitou nevýhodou je
hlučnost způsobená při průjezdu vozidel. Na tuto nevýhodu upozorňuje před každou instalací tohoto zařízení v
zastavěné oblasti.
K rozhodnutí:
Schválit odstranění 1 ks zpomalovacího krátkého příčného prahu (spodní zpomalovací práh) z důvodu nezískaní
souhlasného stanoviska od dotčených obyvatel.
Odůvodnění:
Záležitost již byla projednávána v RM 350 - bod 3/6, kde RM vzala na vědomí žádost p. M. S. o odstranění nebo
posunutí zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků a uložila OMM prověřit jinou možnost umístění s tím, že záležitost
bude projednána s dotčenými obyvateli a písemně odsouhlasena. Výsledek projednání pak požadovala předložit do
RM k odsouhlasení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - nelíbí se jí, že nejdříve do této lokality občané zpomalovací prahy chtějí a nyní už zase ne.
Nakonec radní odsouhlasili odstranění 1 ks zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 354- 15087/16,
(uložen úkol číslo 21550).
RM souhlasí s odstraněním 1 ks krátkého příčného zpomalovacího prahu z důvodu nezískání potřebných souhlasů od
dotčených obyvatel. RM ukládá OMM ve spolupráci s TS odstranit tento zpomalovací práh.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.6 VŘ - PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /2
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/6 - Flash Příloha: RM 354 - 3/6 - Flash

Dne 22.08.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a téhož dne se konalo také jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace
provádění /2“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek. Byla však podána pouze 1
nabídka.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit se zadáním veřejné zakázky, rozhodnout o zrušení a o opakovaném vypsání této veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Byla podána pouze 1 nabídka. V rozpočtu města je na PD + I. etapu realizace schváleno 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podala vedoucí ORM. Diskuse, zda to nevypsat na jednotlivé etapy, což bylo nakonec zamítnuto, tzn.,
že to bude vyhlášeno na celý projekt.
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 354- 15088/16,
(uložen úkol číslo 21551).
RM nesouhlasí se zadáním veřejné zakázky "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace
provádění /2", uchazeči, který jako jediný podal nabídku, z důvodu vysoké ceny. RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku
„PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění /2“ a ukládá OMM nové vypsání
výběrového řízení.
RM 354 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.7 VŘ - „Administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“
Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/7 - Flash Příloha: RM 354 - 3/7 - Flash

Identifikace:

Dne 22.08.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a téhož dne se konalo také jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I.
etapa“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky firmě s nejvýhodnější nabídkou + schválit příkazní smlouvu.
Odůvodnění:
Bylo podáno 5 nabídek. Administraci bude financovat Královéhradecký kraj, který městu poskytne dotaci na základě
uzavřené smlouvy s městem. Dne 24.08.2016 bylo na město doručeno odstoupení firmy SPF Group, s.r.o., Ústí nad
Labem z výběrového řízení na tuto zakázku. Tato firma se umístila po vyhodnocení na prvním místě s nabídkovou
cenou 43.560 Kč vč. DPH. Z důvodu odstoupení vítězného uchazeče se zakázka může zadat firmě na druhém
místěna, což je firma DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou s nabídkovou cenou 121.000 Kč
vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 354- 15089/16,
(uložen úkol číslo 21552).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, a na základě
odstoupení vítězného uchazeče, firmy SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, z výběrového řízení,
souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“ firmě, která se umístila na druhém místě, tj. firmě DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 354 - 3/7 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 354 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Hřiště a sportoviště v Krčíně - výsledky ankety
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/8 - Flash Příloha: RM 354 - 3/8 - Flash

Na město byly dne 02.08.2016 doručeny výsledky ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně", kterou zorganizovala a
zprávu zpracovala paní R. E. Ankety se zúčastnilo 61 občanů, kteří by v Krčíně uvítali hřiště i sportoviště s umístěním
nejlépe v ul. Okružní. Většina zúčastněných preferovala vznik velkého dětského hřiště (realizace v roce 2018) a
později vznik sportoviště. Otázkou je možnost získání vhodného pozemku vedle prodejny COOP.
K rozhodnutí:
Vyslovit poděkování, uložit OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku investičních akcí města, příp.
stanovit další postup např. ve věci získání pozemku vedle prodejny COOP.
Odůvodnění:
Dalším pozemkem preferovaným pro výstavbu hřiště nebo sportoviště byl pozemek v ul. U Zvonice, který se pro
výstavbu dětského hřiště jeví ORM vhodnější a ORM ho doporučuje. Pozemek p. p. č. 643/16 je ve vlastnictví státu a
státního pozemkového úřadu. Dle sdělení OMP je však možný bezúplatný převod, pokud ho využijeme pro veřejnost.
V platném ÚP je tento pozemek v ploše pro bydlení - vícepodlažní, nad pozemkem však vede vedení elektro a nic se
zde nepostaví. V návrhu nového ÚP je tato plocha navržena jako zeleň veřejných prostranství. ORM navrhuje zařadit
položku Dětské hřiště Krčín, ul. U Zvonice do zásobníku investičních akcí. V případě získání uvedeného pozemku by
po realizaci hřiště mohlo být u něj vybudováno i několik parkovacích míst - viz bod č. RM 354 - 3/4.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - překvapilo ho, že se v anketě vůbec neobjevila možnost využití areálu Staré školy pro tento záměr.
Pozemek u Coopu radní viděli v rámci výjezdu.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 354- 15090/16,
(uložen úkol číslo 21553).
RM děkuje paní R. E. za organizaci ankety "Hřiště a sportoviště v Krčíně" a za zpracovanou zprávu s výsledky. RM ukládá
OMM zařadit položku "Dětské hřiště v Krčíně" do zásobníku investičních akcí města, ze kterého zastupitelé města
každoročně, při tvorbě rozpočtu, vybírají akce k realizaci. RM dále ukládá OMM jednat o možnosti získání pozemku p. p. č.
643/16 pro tuto investici.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2016 na akci - „Stavební úpravy sociálního zařízení pro
dívky a chlapce ZŠ Malecí, č.p. 1000, ul. Školní“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/9 - Flash Příloha: RM 354 - 3/9 - Flash

Dodavatel akce „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a chlapce ZŠ Malecí, č.p. 1000, ul. Školní“ firma Petr
Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod požádal o prodloužení termínu ze dne 10.08.2016 na dne 26.08.2016, v žádosti je
uvedeno odůvodnění. Na stavbě se vyskytly méněpráce i vícepráce, ty jsou v dodatku také zohledněny. Celková cena
díla se nenavyšuje. Dodatek také upravuje platební podmínky, protože bylo až po podpisu SOD shledáno, že objekt
"ZŠ Malecí" slouží k ekonomické činnosti. Stavební práce proto budou účtovány v režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2016.
Odůvodnění:
ORM s prodloužením termínu souhlasí. Ředitelka "ZŠ Malecí" o posunu termínu byla srozuměna. Dodavatel přislíbil
zajištění celkového úklidu jak sociálního zařízení, tak přilehlých prostor, které byly stavbou znečištěny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 354- 15091/16,
(uložen úkol číslo 21554).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.03.2016 na akci - „Stavební úpravy sociálního zařízení pro dívky a
chlapce ZŠ Malecí, č.p. 1000, ul. Školní“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01
Náchod, ve znění přílohy č. RM 354 - 3/9.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Revokace usnesení č. RM 353-15059/16
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení revokaci usnesení č. RM 353-15059/16: "RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 30.05.2016 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka, Bohuslavice 251, 549 06
Bohuslavice nad Metují, na akci “Stavební úpravy hřbitovní zdi - IV. Etapa, Nové Město nad Metují“, na částku ve výši
43.900,30 Kč bez DPH, tj. 53.119,36 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 353 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem tohoto
dodatku. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 10 tis. Kč z položky Program reg. - městské opevnění JV §
3322, org. 1662, 19 tis. Kč z položky Program reg. - měšťanský dům 1238 fasáda § 3322, org. 1717 a 5 tis. Kč z
položky Výměna oken č. p. 4 § 3612, org. 1714 na položku Místní památky § 3326, org. 1615" a jeho upravené znění:
"RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.05.2016 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Štefan Kroka, Bohuslavice 251, 549 06 Bohuslavice nad Metují, na akci “Stavební úpravy hřbitovní zdi - IV. Etapa,
Nové Město nad Metují“, na částku ve výši 43.900,30 Kč bez DPH, tj. 53.119,36 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM
353 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 10 tis. Kč z
položky Program reg. - městské opevnění JV § 3322, org. 1662, 24 tis. Kč z položky Program reg. - měšťanský dům
1238 fasáda § 3322, org. 1717 na položku Místní památky § 3326, org. 1615".
K rozhodnutí:
Schválit revokaci a nové znění usnesení č. RM 353-15059/16.
Odůvodnění:
Dodatečně bylo zjištěno, že na položce "Výměna oken č. p. 4" § 3612, org. 1714, není dostatek financí, proto RO z
položky Program reg. - měšťanský dům 1238 fasáda § 3322, org. 1717 bylo navýšeno o 5 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 354- 15092/16
RM schvaluje revokaci usnesení č. RM 353-15059/16 a jeho upravené znění: "RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.05.2016 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka, Bohuslavice 251, 549 06 Bohuslavice nad
Metují, na akci “Stavební úpravy hřbitovní zdi - IV. Etapa, Nové Město nad Metují“, na částku ve výši 43.900,30 Kč bez DPH,
tj. 53.119,36 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 353 - 3/4. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku. RM schvaluje
rozpočtové opatření přesun částky 10 tis. Kč z položky Program reg. - městské opevnění JV § 3322, org. 1662, 24 tis. Kč z
položky Program reg. - měšťanský dům 1238 fasáda § 3322, org. 1717 na položku Místní památky § 3326, org. 1615".
RM 354 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.11 Umístění DZ vedle areálu "ZŠ Malecí" - svislé DZ „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ - viz
jednání RM 351 - 3/11 - výjezd na místo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/11 - Flash Příloha: RM 354 - 3/11 - Flash

MP upozornila na časté stížnosti občanů z důvodu stání automobilů na veřejné zeleni mezi "ZŠ Malecí" a přilehlými
garážemi. Řidiči vozidel (vč. ředitelky "ZŠ Malecí") svůj přestupek argumentují tím, že je místo špatně označeno a oni
pak netuší, že se dopouštějí přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství. Vrchní strážník MP zaslal dvě
varianty, jak danou situaci vyřešit. Jednalo se o variantu č. 1 - změna dopravního značení a variantu č. 2 - zřízení
legálního parkoviště. Obě varianty byly projednány se zástupcem DI Náchod, který odsouhlasil variantu č. 1. Ta
spočívá v umístění svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, které by mělo být umístěno na
stožár VO v ul. 28. října a doplněno o DZ č. E13 „Dodatková tabule“ s nápisem „mimo vlastníků a pronajímatelů
přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“. Dopravní značení č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, které je
v současné době umístěno na zmíněném stožáru VO, musí pak být přesunuto o 10 m dále na nový sloupek a
současně stávající DZ č. B28 „zákaz zastavení“ se musí odstranit. Aby byl celý problém vyřešen, musí být umístěno
obdobné značení současně i na vjezdech z ul. Smetanova vedoucích ke garážím. Jedná se o dva vjezdy, na kterých
musí být umístěno svislé DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ vč. dodatkových tabulí č. E13 s nápisem
„mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“. Celá tato záležitost byla předložena do RM 351, kde i přes
obsáhlou a podrobnou diskusi nedostal žádný návrh usnesení potřebný počet hlasů, tzn., že zůstává zde stávající
stav a místo bude radními navštíveno při nejbližším výjezdu RM.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním svislého DZ č. B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněn o DZ č. E13
„Dodatková tabule“ s nápisy „mimo pronajímatelů a vlastníků přilehlých nemovitostí“ a „mimo vlastníků a
pronajímatelů přilehlých nemovitostí, vjezd do areálu ZŠ povolen“.
Odůvodnění:
Na zřízení legálního parkovacího stání nejsou v rozpočtu města pro tento rok vyhrazeny žádné finanční prostředky a v
těsné blízkosti se nachází dostatek parkovacích míst, např. parkování v ul. Školní či v areálu "ZŠ Malecí". Odhad
nákladů na umístění uvedeného DZ je cca 10 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu se radní shodli v tom, že budou souhlasit s umístěním DZ „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“, ale jedině s tou podmínkou, že bude umožněno parkování vozidel návštěvníků tělocvičny na panelové
komunikaci v areálu ZŠ. Radní diskutovali i o možnostech posunu brány atd., nakonec se rozhodli uložit úkol OMM,
aby byl zpracován návrh řešení parkování na panelové komunikaci. Ten pak bude, po schválení v RM, předložen
ředitelce školy s tím, že bude nutné zabezpečení součinnosti školníka při zavírání brány po skončení aktivit nájemců v
tělocvičnách.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 354- 15093/16,
(uložen úkol číslo 21555).
RM ukládá OMM zpracovat návrh možného parkování v areálu "ZŠ Malecí" pro uživatele tělocvičen tak, aby se zamezilo
parkování v zeleni v ul. 28. října a předložit ho na jednání RM 355.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Žádost o vysvětlení - PhDr. V. Š. - schválení odpovědi z RM
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/12 - Flash Příloha: RM 354 - 3/12 - Flash

Pan PhDr. V. Š. požádal o vyhrazení parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vlastní automobil. Jedná se o
stávající vyhrazené místo pro ZTP pro širší veřejnost v ul. Klosova. K žádosti doložil kladné vyjádření Policie ČR
Dopravní inspektorát Náchod. Dne 01.08.2016 přijala RM k této žádosti usnesení: "RM nesouhlasí s vyhrazením
stávajícího parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vozidlo žadatele pana PhDr. V. Š. z důvodu, že místo bylo
vybudováno jako místo veřejné." Nyní žadatel předkládá další žádost - tentokrát o vysvětlení - podrobnosti viz příloha
RM 354 - 3/12.
K rozhodnutí:
Schválit odpověď na žádost pana PhDr. V. Š. ze dne 23.08.2016.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 354 - 3/12.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním TAJ + vedoucí OMM.

K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 354- 15094/16
RM schvaluje odpověď na žádost pana PhDr. V. Š. ze dne 23.08.2016 ve znění přílohy č. RM 354 - 3/12.
RM 354 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.13 Návrh úpravy Zásad o zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 3/13 - Flash Příloha: RM 354 - 3/13 - Flash

V souvislosti se změnou legislativy probíhají na MěÚ práce na úpravách Zásad o zadávání zakázek malého rozsahu.
K tomu, aby mohly být Zásady dopracovány, je do RM předkládán návrh na změnu složení a funkčnosti jednotlivých
komisí. Po rozhodnutí RM, která dle zákona komise jmenuje, bude zpracována finální verze Zásad a předložena do
další RM 355 ke schválení. Poté pak bude v této RM uloženo všem organizacím města provést obdobné úpravy svých
Zásad. Podrobnosti viz příloha č. RM 354 - 3/13.
K rozhodnutí:
Posoudit návrhy úprav a rozhodnout o změně složení a funkčnosti jednotlivých komisí.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Renata Konvalinová Referentka Odbor správy úřadu

Komentář ke změnám přednesla pí R. Konvalinová a TAJ. Radní byli informováni, že tyto změny Zásad vyvolané
změnou zákona o zakázkách, budou mít přesah i do obsazení komisí. Příslušná usnesení ke komisím budou
předložena společně s návrhem nových Zásad.
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 354- 15095/16,
(uložen úkol číslo 21556).
RM projednala návrhy úprav Zásad o zadávání zakázek malého rozsahu a souhlasí, aby ve smyslu přílohy č. RM 354 - 3/13
byly tyto Zásady upraveny a předloženy RM ke schválení včetně souvisejících úprav týkajících se rušení a změn obsazení
komisí.
RM 354 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Úpravy zeleně na křižovatce ulic Polní a U Letiště, Krčín - výjezd na místo
Identifikace:
Ad) bod č. RM 354 - 3/1 - viz výjezd RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

V návaznosti na "Projednání" bodu č. RM 354 - 3/14 a na základě výjezdu radních na projednávané místo bylo
rozhodnuto o zadání úkolu pro TS, a to ve smyslu zajištění realizace úprav zeleně na křižovatce ulic Polní a U
Luštince pro zlepšení rozhledových podmínek.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 354- 15096/16,
(uložen úkol číslo 21557).
RM ukládá TS zajistit provádění úprav zeleně na křižovatce ulic Polní a U Letiště, a to za účelem zlepšení rozhledových
podmínek při výjezdu z ulice Polní.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.15 Park u MSSS Oáza - posouzení stavu - výjezd na místo
Identifikace:
Na základě podnětu radních byla do výjezdu RM zařazena návštěva parku u OÁZY.
Z RM 351 - K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 351- 14970/16: "RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují“ z důvodů vysoké nabídkové
ceny.
Z diskuse na RM 351: Radní se po delší diskusi shodli v tom, že úpravy zahrady nebudou v současnosti řešeny
projektově, navíc vyhodnotili cenu za tuto zakázku jako neúměrně vysokou. ST uvedl, že budou realizovány pouze
závěry schůzky, která k úpravám zahrady proběhla. Dále byla diskutována otázka cestiček v zahradě a jejich
zpevnění tak, aby byly pojízdné pro invalidní vozíky apod. O tom ale bude třeba diskutovat s vedením Oázy, mají
největší přehled o tom, kde a jak by bylo třeba cestičky vytvořit či zpevnit.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o případných úpravách parku bez zpracované PD.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na tyto záležitosti bylo navázáno při výjezdu a návštěvě parku. Byla přizvána i ředitelka MSSS Oáza. Radní se
seznámili s úpravami horní části parku, které byly nutné v souvislosti s napadením stromů kůrovcem. Dále pak byly
diskutovány úpravy parku v části přiléhající k objektu MSSS Oáza. Konkrétně se jednalo o vytvoření zpevněných
cestiček tak, aby byly snadněji pojízdné pro vozíky s nepohyblivými klienty. Radní se shodli v tom, že by toto mělo být
realizováno v etapách a v tomto smyslu pak, po návratu na jednání do radnice, přijali usnesení. Ředitelka MSSS Oáza
ještě požádala vedoucího OŽP o posouzení možnosti skácení tří lip těsně přiléhajících k budově, které způsobují, že v
části přízemních bytů je nutno celoročně svítit a topit. Radní se také zajímali o trasu zeleného koridoru, který by měl
horní částí parku procházet od bývalých kasáren, přes Březinky směrem na Kaštánky II. a Dubinky.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 354- 15097/16,
(uložen úkol číslo 21558).
RM ukládá OMM zpracovat návrh první etapy zpevnění cestiček přiléhajících k objektu MSSS Oáza, tj. návrh týkající se
cestičky od vchodu do MSSS Oáza k altánku a k bočnímu vstupu do objektu přemístěné „domovinky“ v přízemí.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Provádění oprav výtluků na místních komunikacích - výjezd na místo
Identifikace:
Na základě kritiky Ing. Maura na způsob provedení oprav výtluků v ul. Družební pracovníky TS, byla návštěva tohoto
místa zařazena do výjezdu RM.
K rozhodnutí:
Posoudit způsob prováděných oprav a příp. zadat úkoly k dalším postupům v této oblasti.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miroslav Trojan vedoucí odboru Technické služby

Vedoucí TS seznámil na místě radní s důvody, proč zde nebyly opravy provedeny vyřezáním děr, ale pouze metodou
jejich vyčištění a zaplnění asfaltovou směsí a zaválcováním. V reakci radních na to, že je to často otázka stavu
okolního povrchu komunikace, kapacit TS a nákladů, bylo konstatováno, že stav komunikací ve vlastnictví města je
špatný, že je třeba hledat cesty jak opravy provádět tak, aby vydržely co nejdéle, a to i za cenu zvyšování kapacit i
nákladů TS a se zapojením takových technologií, které to zabezpečí., tzn. i se zapojením externích firem. Tam, kde to
je již nezbytné, tak opravy řešit komplexní rekonstrukcí v rámci investic ve městě. V tomto smyslu byl také zadán úkol
vedoucímu TS. Při provádění oprav pracovníky TS bude třeba, aby tam, kde nebude jednoznačný názor na to, jak
opravu provést, bude vedoucí TS toto konzultovat s vedením města.
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 354- 15098/16,
(uložen úkol číslo 21559).
RM ukládá vedoucímu TS zapracovat do plánu oprav místních komunikací takové způsoby provádění oprav, které zajistí
jejich maximální efektivitu a účinnost, a to i s možností zvyšování stávajících kapacit i nákladů TS a se zapojením takových
technologií, které toto zabezpečí, tzn. i s případným zapojením externích firem. Tam, kde to je již nezbytné, tak opravy řešit
návrhy komplexních rekonstrukcí v rámci investičních akcí ve městě.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

3.17 Realizace patníků či vysokého obrubníku v lokalitě u křižovatek Československé armády x
Vodárenská a Pod Vodojemem - námět občana - výjezd na místo
Identifikace:
Návrh ST a OMM - reakce na podnět p. J. P. - realizace patníků či vysokého obrubníku v lokalitě u křižovatek
Československé armády x Vodárenská a Pod Vodojemem - tak, aby zde bylo zamezeno nebezpečnému parkování
vozidel, příp. kontejneru.
K rozhodnutí:
Posoudit situaci na místě a rozhodnout.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Po návratu z výjezdu se radní shodli, že pro zamezení neoprávněného parkování v zeleni zde nebude třeba budovat
obrubníky či patníky, bude zde provedena úprava - zatravnění a umístění pásek, bude zde trvalý dohled MP. Radní
dále uložili TS zajistit vysázení živého plotu kolem kontejnerového stání na tříděný odpad.
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 354- 15099/16,
(uložen úkol číslo 21560).
RM nesouhlasí s realizací umístění patníků či vysokého obrubníku v lokalitě u křižovatek Československé armády x
Vodárenská a Pod Vodojemem. RM ukládá TS provést zatravnění okrajů dotčeného pozemku s tím, že zde bude natažena
ochranná páska. RM ukládá TS zajistit výsadbu živého plotu kolem kontejnerů na tříděný odpad.
RM 354 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Identifikace založení parku Březinky - zakládání a revitalizace zeleně ve městě - výjezd na místo
Identifikace:
Návštěva areálu bývalých kasáren, konkrétně místa, kde by měl vzniknout park Březinky a dále místa, kudy by měl
vést "zelený koridor" navržený v souvislosti s novým ÚP, který by měl vést od bývalých kasáren, přes Březinky, areál
MSSS Oáza, přes Kaštánky II. na Dubinky a dál k Vrchovinám. Výjezd se uskutečnil na podnět Ing. Maura.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Radní byli na místě seznámeni s umístěním budoucího parku Březinky a s vedením a trasou tzv. "zeleného koridoru".
Diskuse se pak týkala toho, zda zpracovat žádost o dotaci na komplexní projekt, který by zahrnoval řešení a
revitalizaci všech parků ve městě + zahrad u škol a školek atd. Nakonec se radní shodli, že prioritou je park Březinky
a "Kasárna". Buď to bude pojato jako etapa a součást komplexního projektu nebo to bude řešeno jako samostatný
projekt. To bude rozhodnuto podle podmínek dotačního programu a také podle postoje zastupitelů v této věci na
semináři k budoucím investicím ve městě v období 2017 - 2020.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 354- 15100/16,
(uložen úkol číslo 21561).
RM ukládá OMM zahájit přípravu žádosti o dotaci na realizaci projektů - založení parku Březinky a "Kasárna". Podle
podmínek dotačního programu a podle výsledku jednání semináře zastupitelů k investicím na období 2017 - 2020 buď
připravovat žádost o dotaci na komplexní projekt, který by zahrnoval jak řešení založení parku Březinky a "Kasárna", tak i
revitalizaci všech parků ve městě + zahrad u škol a školek atd., nebo odděleně a samostatně řešit pouze park Březinky a
"Kasárna".
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.11.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 354 - 29.8.2016

Správa nemovitostí

17:15

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 31.07.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/476) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/1 - Flash Příloha: RM 354 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.07.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15101/16,
(uložen úkol číslo 21562).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 31.07.2016 ve znění přílohy č. RM 354 - 4/1.
RM 354 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 31.07.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/477) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/2 - Flash Příloha: RM 354 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.07.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15102/16,
(uložen úkol číslo 21563).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 31.07.2016 ve znění přílohy č. RM 354 - 4/2.
RM 354 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Zápis č. 124 Bytové komise ze dne 10.08.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/478) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/3 - Flash Příloha: RM 354 - 4/3 - Flash

Zápis č. 124 Bytové komise ze dne 10.08.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15103/16,
(uložen úkol číslo 21564).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 124 Bytové komise ze dne 10.08.2016, ve znění přílohy č. RM 354 - 4/3.
RM 354 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

4.4 Žádost o udělení souhlasu vlastníka "ZŠ Komenského"
Identifikace:

(Int.: OSN/479) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/4 - Flash Příloha: RM 354 - 4/4 - Flash

Žádost ředitele ZŠ Komenského Mgr. Vladimíra Milta o udělení souhlasu vlastníka s úpravami objektu "ZŠ
Komenského". Úpravy spočívají v přepažení bývalého bytu školníka sádrokartonovými příčkami tak, aby zde vznikly
samostatné místnosti, kde budou ubytováni rodilý mluvčí (vyučující cizí jazyky). Součástí prací je také provedení
rozšíření topného sytému a přizpůsobení elektroinstalace. Úpravy budou provedeny z rozpočtu školy. Celkové
náklady na provedení nepřekročí částku 71.390 Kč vč. DPH (částka vychází z provedeného výběrového řízení).
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením úprav objektu.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci, se kterou vedení školy počítá ve svém rozpočtu. Na provedení stavebních a montážních
prací bylo provedeno výběrové řízení. OSN doporučuje udělit souhlas.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 354- 15104/16,
(uložen úkol číslo 21565).
RM souhlasí s provedením úprav objektu "ZŠ Komenského", které spočívají v přepažení bývalého bytu školníka
sádrokartonovými příčkami tak, aby zde vznikly samostatné místnosti, včetně rozšíření topného sytému a přizpůsobení
elektroinstalace. RM ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka ve znění přílohy č. RM 354 - 4/4.
RM 354 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost o krátkodobý pronájem skladovacích prostor - p. J. R.
Identifikace:

(Int.: OSN/480) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/5 - Flash Příloha: RM 354 - 4/5 - Flash

Žádost p. J. R. o krátkodobí pronájem prostor pro uložení vybavení bytové jednotky. Jedná se o žádost o pronájem
prostor v ocelové hale HARD v celkovém rozsahu 16 m2 na dobu 30 dnů. Cena pronájmu vychází z cenové mapy
pronájmu nebytových prostor a činí 37,50 Kč/m2/měsíc (450 Kč/m2/rok).
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem.
Odůvodnění:
Jedná se o žádost p. J. R., který je nyní ve složité životní situaci a byl vystěhován spolu s přítelkyní a dětmi z bytové
jednotky, kterou vlastník prodává. V ocelové hale je nyní volné místo. Na zveřejněný záměr se ani ve druhém kole
nikdo nepřihlásil), a proto OSN doporučuje souhlasit s pronájmem a pomoci tak p. J. R. v nouzi.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po vysvětlení si dotazu ST bylo odsouhlaseno 5 pro - jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 354- 15105/16,
(uložen úkol číslo 21566).
RM souhlasí s pronájmem 16 m2 v ocelové hale HARD (u č. p. 6) p. J. R., na dobu 30 dnů, za cenu 37,50 Kč/m2 (celková
cena pronájmu za 30 dní činí 600 Kč), pro dočasné uskladnění vybavení bytové jednotky.
RM 354 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

4.6 Pronájem nebytových prostor kadeřnictví MSSS Oáza
Identifikace:

(Int.: OSN/481) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/6 - Flash Příloha: RM 354 - 4/6 - Flash

Pronájem prostor pro podnikání (prostory kadeřnictví) v objektu MSSS Oáza, č. p. 1424 v celkovém rozsahu 21 m2,
vč. mobiliáře. Na zveřejněný záměr reagovala nabídkou pouze jedna uchazečka, a to pí V. M. Uchazečka akceptuje
podmínky nájmu uvedené ve zveřejněném záměru, vč. stanovené minimální ceny nájmu prostor a mobiliáře (tzn. 450
Kč/m2/rok - nájem prostor; 2.500 Kč/rok - mobiliář). Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Smlouva bude sepsána mezi MSSS Oáza a pí V. M.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn ve spolupráci MSSS Oáza a OSN. Na zveřejněný záměr reagovala nabídkou jediná
uchazečka, pí M. Vzhledem k tomu, že s podáním nabídky nemá žádné zkušenosti, podala neúplnou nabídku - viz
konstatování komise pro otevírání obálek. Zástupce OSN pí M. kontaktoval s požadavkem na doplnění. Paní M. dle
telefonického rozhovoru akceptuje všechny podmínky uvedené ve zveřejněném záměru, což potvrdila i písemně.
Vzhledem k tomu, že kadeřnictví je dlouhodobě neobsazené a služba tohoto charakteru zde velmi chybí, OSN
doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy. Smlouva bude uzavřena mezi MSSS Oáza a pí V. M., protože celý objekt
má MSSS Oáza více výpůjčce.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 354- 15106/16,
(uložen úkol číslo 21567).
RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání (prostory kadeřnictví) v objektu MSSS Oáza, č. p. 1424 v celkovém rozsahu
21 m2, vč. mobiliáře, uchazeči pí V. M. Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 450
Kč/m2/rok - pronájem prostor pro podnikání; 2.500 Kč/rok - pronájem mobiliáře. Smlouva bude sepsána mezi MSSS Oáza a
pí V. M.
RM 354 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost a Zveřejnění záměru - rozšíření stávající výpůjčky prostor v č. p. 427, ul. Československé
armády (kasárna)
Identifikace:

(Int.: OSN/482) Zdroj. dokum.: RM 354 - 4/7 - Flash Příloha: RM 354 - 4/7 - Flash

Žádost stávajících uživatelů části objektu č. p. 427 (kasárenská budova), Spolku "První řešení", Družební 922, Nové
Město nad Metují, IČO: 26632519, o možnost rozšíření užívaných prostor. Rozšíření prostor žádají z důvodu potřeb
zřízení prostor pro odpočinek, servis skateboardů a překážek a pro rozšíření prostor, kde skateboarding probíhá. Dále
by zde vznikla ještě jedna místnost, kterou by mohla využívat novoměstská "Taneční škola, HIRO KIDS". Vše
zastřešeno spolkem "První řešení". Prvním krokem pro realizaci výše uvedeného rozšíření prostor spolku "První
řešení" je odsouhlasení zveřejnění záměru rozšíření předmětu stávající smlouvy o výpůjčce. Zveřejněný záměr by měl
korespondovat s podmínkami předchozího zveřejnění (tj. doba neurčitá, jedno měsíční výpovědní lhůta, zahrnutí do
Provozního řádu, vše na náklady žadatelů).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
OSN doporučuje provést zveřejnění záměru a s rozhodnutím o výpůjčce počkat do rozhodnutí o prodeji celého areálu
pro výstavbu obchodního centra.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal vedoucí OSN p. Pavel Horvat - prostory jsou průběžně kontrolovány - Spolek "První řešení" má
vše v obývaných prostorech uklizené, vkusné, starají se o to, dali si na chodbě dohromady zábradlí, opravili schody
apod., snaží se a je vidět, že je to baví - chtějí prostory oficiálně využívat. TAJ - na město doposud nebyla doručena
žádná stížnost na dění v objektu. OSN - žadatele upozornil na 1 měsíční výpovědní lhůtu - mají to s vědomím, že
může výpověď kdykoliv přijít - jedná se o úpravy i smlouvu dočasnou a s tím byli seznámeni - areál bývalých kasáren
se může kdykoliv prodat, zdemolovat apod.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 354- 15107/16,
(uložen úkol číslo 21568).
RM souhlasí se zveřejněním záměru rozšíření prostor uživatelů části objektu č. p. 427 (kasárenská budova), Spolku "První
řešení", Družební 922, Nové Město nad Metují, IČO: 26632519. Zveřejněný záměr bude mimo jiné korespondovat s
podmínkami předchozího zveřejnění (tj. doba neurčitá, jedno měsíční výpovědní lhůta, zahrnutí do Provozního řádu, vše na
náklady žadatelů).
RM 354 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 354 - 29.8.2016

Školství, kultura a sport

17:30

OSKS

5.1 Informace o obhájení členství v programu Škola podporující zdraví - "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/1 - Flash Příloha: RM 354 - 5/1 - Flash

Státní zdravotní ústav informuje RM jako zřizovatele "ZŠ Malecí" o úspěšné obhajobě členství této školy v síti
programu "Škola podporující zdraví". "ZŠ Malecí náležitě evaluovala a inovovala svůj školní projekt podpory zdraví a
tím prodloužila členství v tomto programu na další 4 roky.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací Státního zdravotního ústavu o obhajobě členství "ZŠ Malecí" v síti programu "Škola
podporující zdraví".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15108/16
RM se seznámila s informací Státního zdravotního ústavu o obhajobě členství Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod v síti programu "Škola podporující zdraví" na další 4 roky a bere tuto informaci na vědomí. RM děkuje
vedení školy za aktivní práci v tomto programu.
RM 354 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o dotaci z rozpočtu města - T. J. Sokol Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/2 - Flash Příloha: RM 354 - 5/2 - Flash

T. J. Sokol Nové Město nad Metují žádal o dotaci z dotačního programu MŠMT "Podpora materiálně technické
základny sportovních organizací na rok 2016" a ZM svým usnesením č. ZM 112 - 7393/16 schválilo spoluúčast města
na rekonstrukci parketových podlah novoměstské sokolovny ve výši 100 tis. Kč. Z důvodu převisu žadatelů nebyla
žádost úspěšná. T. J. Sokol Nové Město nad Metují se přesto rozhodla, že z důvodu nevyhovujícího stavu parketové
podlahy velkého sálu sokolovny provede nezbytnou rekonstrukci již v letošním roce. Rozpočet na tuto akci byl 450 tis.
Kč (OSB desky, jejich pokládka, nalepení parket, olištování). Členové organizace v rámci brigádnických hodin provedli
přípravné práce (odstranění parket a podkladní vrstvy prken, očištění roštových trámů). V současné době je podlaha
již opravená. Starosta T. J. Sokol Nové Město nad Metují žádá RM o dotaci ve výši 150 tis. Kč na spolufinancování
opravy parketových podlah sokolovny - viz příloha č. RM 354 - 5/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost T. J. Sokol Nové Město nad Metují o dotaci na opravu parketových podlah novoměstské sokolovny.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení bude stávající položka rozpočtu Dotace TJ Sokol NM - oprava podlah ve výši 100 tis. Kč
navýšena o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto vyšším plněním daňových příjmů města.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní doporučili ZM navýšení schválit i bez podmínky, že Sokol získá dotaci - oprava byla již realizována.
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15109/16,
(uložen úkol číslo 21569).
RM se seznámila se žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Nové Město nad Metují o dotaci z rozpočtu města na opravu parketové
podlahy velkého sálu novoměstské sokolovny. RM doporučuje ZM schválit dotaci z rozpočtu města ve výši 150 tis. Kč
Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad Metují na opravu parketové podlahy velkého sálu novoměstské sokolovny. RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - navýšení položky Dotace TJ Sokol NM - oprava podlah (§ 3419) o částku 50 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto změnou příjmové strany rozpočtu u položky daně z příjmů právnických osob (položka 1121).
RM 354 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

5.3 Návrh stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/3 - Flash Příloha: RM 354 - 5/3 - Flash

Identifikace:

RM usnesením č. RM 351-15004/16 ze dne 04.07.2016 uložila OŠKS zajistit koordinaci MIA parlamentu od školního
roku 2016/2017 a doporučila zapojit do MIA parlamentu střední školy v Novém Městě nad Metují. OŠKS předkládá
RM ke schválení návrh stanov Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují - viz příloha č. RM 354 - 5/3.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit stanovy Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Návrh stanov byl konzultován s PRAV.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi došlo k drobné úpravě stanov, která se týkala volby zástupců škol do parlamentu.
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15110/16
RM schvaluje stanovy Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ve znění upravené přílohy č. RM 354 - 5/3.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Soutěž Městská knihovna roku 2016
Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/4 - Flash Příloha: RM 354 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitel MKN informuje RM o výsledcích soutěže Městská knihovna roku 2016. Naše knihovna se umístila na velmi
pěkném 2. místě v kategorii měst od 5.001 do 10.000 obyvatel.
K rozhodnutí:
Seznámit se s výsledky soutěže Městská knihovna roku 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 354- 15111/16
RM se seznámila s výsledky soutěže Městská knihovna roku 2016, ve které Městská knihovna Nové Město nad Metují
obsadila 2. místo v kategorii měst od 5.001 do 10.000 obyvatel. RM děkuje řediteli a všem zaměstnancům Městské knihovny
Nové Město nad Metují za jejich dosavadní práci.
RM 354 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/5 - Flash Příloha: RM 354 - 5/5 - Flash

Dne 24.08.2016 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou se navyšují platové tarify pedagogickým
pracovníkům s platností ode dne 01.09.2016. Pro ředitele škol a školských zařízení platí tabulka dle přílohy č. 9 k NV
č. 564/2006 Sb. - viz příloha č. RM 354 - 5/5. Zřizovatel zařazuje ředitele příspěvkových organizací do platových tříd a
platových stupňů. Zařazení do platového stupně se stanovuje podle délky praxe. Z těchto důvodu je třeba schválit
nové platové výměry pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Seznámit se s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě + uložit OŠKS připravit nové platové výměry pro ředitele příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 354- 15112/16,
(uložen úkol číslo 21570).
RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti
se změnou platových tarifů. RM ukládá OŠKS připravit ve smyslu uvedeného nařízení vlády nové platové výměry, platné ode
dne 01.09.2016 pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Nové Město nad Metují.
RM 354 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

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

Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/6 - Flash Příloha: RM 354 - 5/6 - Flash

Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod,
žádá o souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s, Náchodská 145, 549
01 Nové Město nad Metují na nákup vybavení a provoz školy.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 354- 15113/16
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5 tis. Kč od firmy Ammann Czech Republic a.s., Náchodská 145, 549 01 Nové
Město nad Metují pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres
Náchod na nákup vybavení a provoz školy.
RM 354 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 ST - Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a SPŠ, SOŠ a SOU Nové
Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 354 - 5/7

Identifikace:

Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a Střední průmyslovou školou, střední
odbornou školou a středním odborným učilištěm Nové Město nad Metují - viz příloha č. RM 354 - 5/7. Bod předložený
přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zněním Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a SPŠ, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Informace ST, kterou přinesl přímo na jednání RM na tzv. "žlutém papíře" - Deklarace o vzájemné spolupráci mezi
městem Nové Město nad Metují a Střední průmyslovou školou, střední odbornou školou a středním odborným
učilištěm Nové Město nad Metují - písemný materiál - závazek města. Radní pozitivně kvitovali tento proces, který
významně rámcuje budoucí spolupráci.
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 354- 15114/16,
(uložen úkol číslo 21571).
RM byla seznámena se zněním Deklarace o vzájemné spolupráci mezi městem Nové Město nad Metují a Střední
průmyslovou školou, střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
354 - 5/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 354 Byla seznámena.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 354 - 29.8.2016

Finance

17:45

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 6/1 - Flash Příloha: RM 354 - 6/1 - Flash

Schválení vyřazení a likvidace majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 354 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15115/16,
(uložen úkol číslo 21572).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Městské policie a Knihovny ve znění přílohy č. RM 354 - 6/1.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Smlouva o poskytnutí dotace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 6/2 - Flash Příloha: RM 354 - 6/2 - Flash

RM 324 uložila OMM ve spolupráci s OF podat žádost o účelovou dotaci na obec Nahořany na vybudování přístřešku
na autobusové zastávce v Krčíně - Na Strážnici. Zastupitelstvo obce Nahořany dne 05.05.2015 účelovou dotaci městu
schválilo. Akce byla realizována a nyní je RM předkládána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 40 tis.
Kč s obcí Nahořany .
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15116/16,
(uložen úkol číslo 21573).
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Nahořany, ve znění
přílohy č. RM 354 - 6/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Žádost o finanční podporu 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 6/3 - Flash Příloha: RM 354 - 6/3 - Flash

Žádost Základní organizace chovatelů zpěvných kanárů Hradec Králové, adresovaná ST a ZM, o finanční podporu
Mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu harckých kanárů, která se bude konat dne 02.012017 v Jaroměři, v
pevnosti Josefov (viz příloha č. RM 354 - 6/3).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s poskytnutím dotace, příp. finančního daru na podporu konání 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve
zpěvu harckých kanárů.
Odůvodnění:
Město každoročně poskytuje dotace a dary na podporu obdobných akcí s tím, že přednostně jsou podporovány akce
místní. Uzávěrka pro podávání žádostí je dle pravidel do 28.02. kalendářního roku.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15117/16
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace, příp. finančního daru na podporu konání 81. mezinárodní mistrovské soutěže ve zpěvu
harckých kanárů, konané ve dnech 02. - 08.01.2017 v Jaroměři, v Pevnosti Josefov.
RM 354 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 354 - 29.8.2016

Různé

17:50

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

Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/1 - Flash Příloha: RM 354 - 7/1 - Flash

V roce 2005 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce kontejnery na třídění platů.
Firma EKO-KOM, a.s., nyní nabídla výměnu odpadových nádob, které má město zdarma ve výpůjčce. Jedná se o 11
ks žlutých kontejnerů na třídění plastů.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce + pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
V roce 2005 obdrželo město od firmy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce 11 ks žlutých kontejnerů na
třídění plastů. Po deseti letech užívání by měly být kontejnery vyměněny za nové. Nové kontejnery město obdrží
zdarma.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 354- 15118/16,
(uložen úkol číslo 21574).
RM schvaluje Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EKOKOM, a.s., Na Pankráci 685/17, 140 21 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 354 - 7/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Seznam obchodních případů k pojistné smlouvě č. 1894695918 - dodatek č. 1
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/2 - Flash Příloha: RM 354 - 7/2 - Flash

Aktualizovaná příloha vozidel pojištění odpovědnosti.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Seznam obchodních případů k pojistné smlouvě č. 1894695918 - dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Jedná se o aktualizaci přírůstků a úbytků vozového parku.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 354- 15119/16,
(uložen úkol číslo 21575).
RM schvaluje Dodatek č. 1 - Seznam obchodních případů k pojistné smlouvě č. 1894695918 uzavřené se společností Česká
pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 354 - 7/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 o pojištění majetku podnikatelů a o pojištění
odpovědnosti - pojištění parkovacích automatů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/3 - Flash Příloha: RM 354 - 7/3 - Flash

Jedná se o pojištění 4 ks parkovacích automatů v rozsahu živel, vandalismus, náraz dopravního prostředku, odcizení.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní,
pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti.
Odůvodnění:
Roční pojistné činí 1.000 Kč, tj. poměrná část pro rok 2016 372 Kč.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 354- 15120/16,
(uložen úkol číslo 21576).
RM schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění
odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 4, ve znění přílohy č. RM 354 - 7/3, a pověřuje
ST jeho podpisem.
RM 354 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

7.4 Veřejná zakázka malého rozsahu - Plán odpadového hospodářství města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/4 - Flash Příloha: RM 354 - 7/4 - Flash

Zakázka na zpracování Plánu OH na období 2017 - 2021.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 354- 15121/16,
(uložen úkol číslo 21577).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku k zakázce Zpracování plánu odpadového
hospodářství města nabídku firmy Radek Sokol, se sídlem Rybná nad Zdobnicí 517 55, IČO: 68489854, za nabídkovou cenu
42.350 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 354 - 7/4. RM zároveň souhlasí se stanovením
pořadí na 2. místě v případě nepodepsání smlouvy vítězným uchazečem a to nabídku firmy ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na
Požáře 144, 760 01 Zlín, za nabídkovou cenu 48.400 Kč vč. DPH.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Žádost o zábor veřejného prostranství - volební kampaň STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/5 - Flash Příloha: RM 354 - 7/5 - Flash

Volební manažerka volební strany STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI žádá RM o zábor veřejného prostranství 6 x 8
m - ul. Nerudova (parkoviště), a to z důvodu konání volební kampaně. Jednalo by se o prostor, kde bude skákací hrad
pro děti a stan pro dětskou dílničku + prostor pro diskusi s občany. Termín konání akce: dne 08.09.2016 od 14 - 16:00
hodin. Místo záboru potřebují mít přístupné na začátku a na konci akce pro dodávku. Technické požadavky: elektrická
přípojka 220 V, příkon 1 KW. Podrobnosti viz žádost v příloze č. RM 354 - 7/5.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. schválit žádost žadatele, kterým je volební strana STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI.
Odůvodnění:
Stanovisko vedoucího TS: Souhlasím s konáním akce za těchto podmínek: 1/ žadatel si ve vlastní režii zajistí
požadovaný prostor, 2/ žadatel zajistí po ukončení akce úklid vypůjčeného veřejného prostranství, 3/ napojení na
elektrický proud je možné pouze z budovy kina, připojení je nutné projednat se ředitelem MK.
Stanovisko MP: MP nemá k záboru dne 08.09.2016 v u. Nerudova žádné námitky. Počítáme se standartním
monitorováním této akce. K dotazu pořadatelky, jestli je v Novém Městě nad Metují vyhláškou zakázáno požívání
alkoholických nápojů na veřejnosti uvádím: Nové Město nad Metují v současné době nemá žádnou vyhlášku, která by
omezovala požívání alkoholu na veřejných prostranstvích.
Stanovisko OF: Politické strany a hnutí jsou při konání volební kampaně osvobozeny od místního poplatku za užívání
veřejného prostranství dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích.
Stanovisko OMM: Bez zásadních připomínek, jen požadavek na zabezpečení přívodního kabelu elektro chráničkou a
uvedení pozemku do původního stavu (zajištění úklidu po občerstvení apod.). Doporučujeme dodržovat „Obecné
podmínky pro konání akcí na veřejných prostranstvích“ (ke stažení zde http://www.novemestonm.cz/obcan/potrebuji-sivyridit/poradani-akci-na-husove-namesti/).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo upraveno ve znění návrhu radního pana Ing. Prouzy - akce se bude konat na terase před Kinem 70,
kde bude mít přijatelnější podmínky a nebude bránit v dopravním provozu apod. - WC bude možné využít v Kině 70.
Upravené znění usnesení bylo odsouhlaseno.
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 354- 15122/16,
(uložen úkol číslo 21578).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství o velikosti 6 x 8 m na terase před Kinem 70 a s připojením k
elektrické síti za účelem konání předvolební kampaně volební strany STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI, která se uskuteční v
sobotu 08.09.2016 od 14:00 do 16:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM
ukládá TS zajistit případnou výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad
celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá pořadatel akce, tj. VÝCHODOČEŠI,
Holovousy 37, 508 01 Holovousy.
RM 354 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 8.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 354 - 29.8.2016

7.6 ZM 115 (13) - program
Identifikace:
Dne 22.09.2016 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 13. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 354- 15123/16,
(uložen úkol číslo 21579).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 115 (13): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 354 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 ST - nominace do soutěže o Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2016
Zdroj. dokum.: RM 354 - 7/7

Identifikace:

ST informoval o možnosti nominace paní Věry Mimrové (Klub seniorů) do soutěže o Cenu Rady vlády pro seniory a
stárnutí populace 2016. Bod předložený přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Radní s nominací paní Věry Mimrové souhlasili.

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 354- 15124/16
RM souhlasí s nominací paní Věry Mimrové do soutěže o Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2016.
RM 354 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 5.9.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 354 - 29.8.2016

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 354:

18:56

Příští porada bude: RM 355, 12.9.2016, 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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