Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 373
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 373 (ve volebním období 67. zasedání) ze dne: 5.6.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 373 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:40
místostarosta (Město)
13:00
16:40
radní (Rada města)
14:17
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:40
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:40
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:05
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:46
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:48
15:09
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:09
15:45
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:40
16:13
sportu)

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

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 373 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 373
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 373 (ve volebním období 67. zasedání) ze dne: 5.6.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 373 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
16:40
místostarosta (Město)
13:00
16:40
radní (Rada města)
14:17
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
radní (Rada města)
13:00
16:40
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
16:40
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
16:40
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
16:05
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:10
13:46
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:48
15:09
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:09
15:45
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:40
16:13
sportu)

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 373 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 372) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 372 ze dne 22.5.2017 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 373
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 333- 14120/15

Věc : Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní - PD + realizace (přesun z RM 331 - 3/10)

20 475 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

15.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.6.2017 Plnění:

RM se na místě seznámila se stavem opěrných zdí u č. p. 361 v ul. Nádražní. RM ukládá OMM
začlenit investici "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní" do projektu budoucích oprav
komunikace v ulici Nádražní, kterou by měl realizovat Královéhradecký kraj s tím, že město by se
k tomuto projektu připojilo právě s opravou opěrné zdi a s rekonstrukcí chodníku. RM ukládá TS
neprodleně umístit zábrany zajišťující na nezbytnou dobu potřebné zúžení průchodné šíře
chodníku přiléhajícího k horní opěrné zdi.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Projektant dokončuje PD na rekonstrukci chodníku v ul.
Nádražní, součástí rekonstrukce by byla "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní", na kterou
máme PD již hotovu. Na celou tuto akci byla záměr žádat o dotaci do IROP(u). Žádost o dotaci
na rekonstrukci chodníku v ulici Nádražní však nebyla podána, neboť Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí o dotaci spadající pod aktivitu
Bezpečnost dopravy. Dle informací Centra pro regionální rozvoj první výzva, vyhlášená v
loňském roce, nejen vyčerpala původně plánované prostředky do této aktivity, ale i naplnila
indikátor. V tuto chvíli mají splněno a nemají důvod vyhlašovat další výzvu.

Závěr: schválen nový termín: 15.12.2017 z důvodu: Nebyla vypsána výzva, do které byl předpoklad
podat žádost o dotaci.
RM 358- 15297/16

Věc : Oplocení dětského hřiště v ul. Johnova - dotaz občana v rubrice Dotazy a odpovědi

21 789 Vznik úkolu: 24.10.2016

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

RM schvaluje umístění oplocení na dětském hřišti v ul. Johnova v délce cca 16,5 m v části podél
přilehlého chodníku a ukládá TS zařazení částky 7 tis. Kč do rozpočtu na rok 2017. RM ukládá
TS ve spolupráci s ORM provedení oplocení do dne 30.04.2017.
Je vydán územní souhlas pro stavbu „Oplocení stávajícího dětského hřiště v ulici Johnova“, Nové
Město nad Metují. V současné době probíhá v rámci činnosti TS vlastními pracovníky stavba
oplocení, do jednání RM bude splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

RM 363- 15565/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Vrchoviny p. p. č. 215

21 980 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

23.10.2017

Int: OSN/522

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KohP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/1 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Vrchovinách na pozemku p. p. č. 215 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Byla podána žádost o dotaci na vypracování projektové
dokumentace a návrh řešení. Žádost byla podána na KHK a rozhodnutí, zda bude dotace
přidělena budeme znát na konci června 2017, po zasedání Zastupitelstva kraje. V případě
přidělení dotace proběhne VŘ na projekční práce. Předpokládané náklady na realizaci opatření
předloží OMM tak, aby je bylo možné navrhnout jako investiční akce v rámci rozpočtu pro rok
2018 a dále.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Úkol je průběžně plněn, čekáme na rozhodnutí o
přidělení dotace.
RM 363- 15566/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Rybník Hradiště

21 981 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

23.10.2017

Int: OSN/523

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/2 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky Rybníku Hradiště na pozemku p. p. č. 927, 976, 977/2 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto zápisu. RM ukládá ST jednat do 31.
ledna 2017 s MO ČRS o budoucím využití Rybníka Hradiště.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Byla podána žádost o dotaci na vypracování projektové
dokumentace a návrh řešení. Žádost byla podána na KHK a rozhodnutí, zda bude dotace
přidělena budeme znát na konci června 2017, po zasedání Zastupitelstva kraje. V případě
přidělení dotace proběhne VŘ na projekční práce. Předpokládané náklady na realizaci opatření
předloží OMM tak, aby je bylo možné navrhnout jako investiční akce v rámci rozpočtu pro rok
2018 a dále.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Úkol je průběžně plněn, čekáme na rozhodnutí o
přidělení dotace.
RM 363- 15567/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5

21 982 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

23.10.2017

Int: OSN/524

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.6.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 363 - 4/3 Protokol z provedené technickobezpečnostní prohlídky vodní nádrže ve Spech na pozemku p. p. č. 266/5 a ukládá OMM
předložit návrh řešení situace plynoucí ze závěrů tohoto protokolu.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Byla podána žádost o dotaci na vypracování projektové
dokumentace a návrh řešení. Žádost byla podána na KHK a rozhodnutí, zda bude dotace
přidělena budeme znát na konci června 2017, po zasedání Zastupitelstva kraje. V případě
přidělení dotace proběhne VŘ na projekční práce. Předpokládané náklady na realizaci opatření
předloží OMM tak, aby je bylo možné navrhnout jako investiční akce v rámci rozpočtu pro rok
2018 a dále.

Závěr: schválen nový termín: 23.10.2017 z důvodu: Úkol je průběžně plněn, čekáme na rozhodnutí o
přidělení dotace.
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RM 364- 15620/17

Věc : Podnět zastupitele Ing. Hovorky - problém parkování ve městě - úpravy na náměstí
Republiky

22 033 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

2.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 364 - 3/15 doporučující materiál zpracovaný radním
Ing. Prouzou k možnostem rušení autobusových zastávek na náměstí Republiky v souvislosti s
možným navýšením kapacit míst pro parkování aut. RM ukládá OMM využít zpracovaný materiál
společně s ostatními podklady pro budoucí projektování podoby veřejných prostranství ve městě,
včetně řešení umístění autobusových zastávek a navýšení počtu parkovacích míst na náměstí
Republiky.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.4.2018 z důvodu: Materiál při řešení veřejného prostranství bude
využit. Vítězným zpracovatelem veřejného prostranství na náměstí Republiky je Ing. arch. Petr Brožek z
Třešti. Termín zahájení zpracovávání studie tohoto veřejného prostranství má v 04/2018.
RM 364- 15626/17

Věc : K podnětu z „Křesla pro hosta“ - chodník podél "Mandlu"

22 038 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

31.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob provedení opravy chodníku, který vede z ul. Družstevní kolem Centra
prevence Mandl tak, jak navrhuje vedoucí TS, tj. provedení opravy v rámci činnosti a rozpočtu TS
s termínem do dne 31.05.2017.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 364- 15639/17

Věc : ZUŠ Open 2017

22 050 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, Oddělení školství, kultury a sportu Nositel: KupV
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM se seznámila s informacemi o ZUŠ Open 2017 a o zapojení Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod do této akce. RM
děkuje vedení školy za aktivní účast v projektu ZUŠ Open 2017. RM ukládá OŠKS spolupracovat
s ředitelem Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod při přípravě akcí v rámci projektu ZUŠ Open 2017.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 365- 15657/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. V Zahradách, U Luštince a Na Rybníku pro
GasNet, s.r.o.

22 064 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: PlsP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům města p. p. č. 645/3, č. 645/40,
č. 645/78 a č. 645/107, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, po
dokončení akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město n. M. - V
Zahradách +2, číslo stavby: 7700070557“ v rozsahu 1161,76 m² dle geometrického plánu č. 83435/2016 za celkovou cenu 166.166 Kč + DPH 34.894,86 Kč, ve znění přílohy č. RM 365 - 2/2.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 365- 15696/17

Věc : Žádost o finanční podporu - Junák

22 102 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

5.6.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost vedoucího Junáku - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.
s., o finanční podporu. RM ukládá OF předložit RM žádost k novému projednání po obdržení
informací o způsobu financování rekonstrukce střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185.
Žádost je předložena do jednání RM 373.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 367- 15730/17

Věc : Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017

22 126 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

19.6.2017

OMM Odbor majetku města,
5.6.2017
Poslední kontrola:

2.6.2017 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy
č. RM 367 - 3/1. RM pro případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci, doporučuje ZM schválit pro
nově vznikající ulici na pozemku p.p.č. 634/7 v K.Ú. Krčín název ulice Rolní.
Bylo předloženo stanovisko OV Krčín, to není plně v souladu s návrhem Komise názvoslovné,
proto bude ještě znovu vše projednáno v komisi, pak předloženo znovu do RM a nakonec i ZM
ke konečnému rozhodnutí o řešení.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Stanovisko OV Krčín postoupeno znovu do Komise
názvoslovné.
RM 367- 15742/17

Věc : Žádost Ing. ZS o opravu ul. Budínská

22 137 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zařadit položku "Nový živičný povrch v ul. Budínská" do seznamu náhradních
investic, které by se mohly realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann Vrchoviny" a předložit tento seznam na jednání ZM v červnu 2017, na kterém bude rozhodnuto,
zda bude nějaká nová investice mimořádně zařazena do rozpočtu 2017 k její realizaci.
Splněno. Položka "Nový živičný povrch v ul. Budínská" byla do seznamu náhradních investic
navržena. Při selekci na jednání u vedení města byla z tohoto seznamu vyřazena.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 368- 15801/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v pozemku Povodí Labe s. p.

22 176 Vznik úkolu: 27.3.2017

Termín :

14.8.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170083 s povinným,
Povodím Labe, s. p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, ve znění přílohy č. RM 368 - 2/6, v rozsahu dle geometrického plánu č. 846121/2016 o výměře 20 m2, za celkovou úhradu 1.000 Kč + DPH a na dobu neurčitou. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 14.8.2017 z důvodu: Dne 11.05.2017 byl dán pokyn k úhradě ceny za
zřízení VB dle dodané faktury. Smlouva ke vkladu do KN zatím nebyla doručena.
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Tisk: 9.6.2017

RM 369- 15860/17

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu v k. ú. Spy pro RD

22 217 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-2015552 Spy knn p. p. č. 241/1 pro RD Š., ve znění přílohy č. RM
369 - 2/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15865/17

Věc : VŘ - Dětské hřiště v Krčínském parku, Nové Město nad Metují

22 221 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

31.5.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště v Krčínském
parku, Nové Město nad Metují“ firmě YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00
Praha 1, za nabídkovou cenu 429.429 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23,
110 00 Praha 1, ve znění přílohy č. RM 369 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 369- 15887/17

Věc : Žádost o zapůjčení zahradního nábytku a pódia - "ZŠ a MŠ Krčín"

22 237 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením 5 ks pivních setů a nízkého pódia Základní škola a Mateřské škole
Krčín a akci "Zahradní radovánky aneb Řemeslo má zlaté dno", která se uskuteční v pátek dne
02.06.2017 v areálu "ZŠ a MŠ Krčín". RM ukládá TS zajistit dovoz a odvoz pivních setů a
postavení a úklid nízkého pódia.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 369- 15893/17

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - HALLA, a.s.

22 242 Vznik úkolu: 10.4.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, TS Technické služby - Nositel: KupV
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu společnosti HALLA, a.s., na
Den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu dne 27.05.2017 v areálu firmy na adrese:
Černčická 43, Nové Město nad Metují, a se zapůjčením 10 ks pivních setů a 4 ks odpadkových
košů za režijní cenu 7.000 Kč + DPH. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého
pódia.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

RM 370- 15922/17

Věc : Vyřazení majetku

22 260 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
30.5.2017 Plnění:

31.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Technických
služeb města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 370 - 6/3.
Splněno - majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 370- 15928/17

Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení poštovního serveru“

22 262 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

31.5.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: TovZ
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje na základě doporučení komise jako nejvýhodnější nabídku firmy DLNK s.r.o., T. G.
Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 26012162, za celkovou nabídkovou cenu
314.358 Kč vč. DPH. Jako druhá nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ICT plus
s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 01384163, za celkovou nabídkovou
cenu 337.167 Kč vč. DPH. Další nabídky nebyly předloženy. V případě, že vítězný uchazeč
nedodá předmět zakázky ve stanoveném termínu, bude oslovena další firma v pořadí. RM
schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK s.r.o., T. G.
Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 370 - 7/5, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Splněno, podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 371- 15933/17

Věc : Výpůjčka části pozemku v ul. Na Františku

22 264 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Kr
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. J.
M., za účelem údržby zeleně a přístupu k domu, dle podmínek uvedených ve zveřejněném
záměru, ode dne 01.06.2017. RM zároveň schvaluje uzavření dohody o ukončení stávající
smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 733/19 o výměře 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
uzavřené dne 30.11.2016 s p. J. M. za účelem údržby zeleně a pro vybudování parkovacího
místa, a to ke dni 31.05.2017. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o výpůjčce a dále dohody ve
znění přílohy č. RM 371 - 2/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15937/17

Věc : Pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

22 268 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

3.7.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na pozemek
p. p. č. 589/1 o výměře 7535 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město nad
Metují ve vlastnictví města, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují a
dále připravit a předložit RM záměr města pozemek prodat.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.7.2017 z důvodu: Teprve 4. znalec přijal objednávku. Schůzka se
znalcem na místě dne 29.05.2017.
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Tisk: 9.6.2017

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
22/17/BVB/MS - umístění stožáru pro kamerový bod v ul. TGM u vjezdu do MSSS
Oáza
Vznik
úkolu:
Termín :
Garant :
5.6.2017
22 272
9.5.2017
ST

RM 371- 15942/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
22/17/BVB/MS mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, ve znění přílohy
č. RM 371 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15944/17

Věc : Žádost o schválení smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města

22 274 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s umístěním vsakovacího objektu na pozemek p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové město
nad Metují ve znění přílohy č. RM 371 - 3/5 (situace). RM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ATELIER DĚDEK s.r.o., Dobenínská 1992,
547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/5, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15945/17

Věc : Smlouva o souhlasu s umístěním stavby - UNIPETROL RPA, s.r.o.

22 275 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, ve znění přílohy č. RM
371 - 3/6. RM pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

RM 371- 15946/17

Věc : Smlouvy o dílo na zpracování žádostí o dotaci

22 276 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM na základě výsledku poptávkového šetření souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování žádosti o dotaci, vypracování studie proveditelnosti a karty souladu
projektu s principy udržitelné mobility na akci „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGM Kaštánky“ firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují,
která byla cenově nejvýhodnější za nabídkovou cenu 58.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Východočeská rozvojová s.r.o.,
Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/7 a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM na základě výsledku poptávkového šetření souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování a podání žádosti o dotaci, vypracování studie proveditelnosti a karty
souladu projektu s principy udržitelné mobility na akci „Stavební úpravy chodníku v ulici Na
Strážnici“ firmě Východočeská rozvojová s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují,
která byla cenově nejvýhodnější za nabídkovou cenu 58.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Východočeská rozvojová s.r.o.,
Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/7 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15947/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k
distribuční soustavě-pro připojení kamerového bodu - ul. Nádražní, B. Němcové

22 277 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) v místě: Nádražní 241, k. ú. Nové Město
nad Metují, st. p. č. 551, Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a
provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 371- 15948/17

Věc : VŘ - MSSS Oáza - výměna krytiny a střešních oken / 2

22 278 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken / 2“ firmě TESMEN, spol. s r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený
Kostelec za nabídkovou cenu 1.322.726,00 Kč bez DPH, s tím že DPH ve výši 198.409,- Kč
bude hrazeno městem, celková cena díla bude ve výši 1.521.135,- Kč DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TESMEN, spol. s r.o.,
Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/11, a pověřuje ST jejím
podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 65 tis. Kč z položky opěrná zídka s
rampou § 3314 org. 1723 na položku Oáza rekonstrukce střechy § 4357 org. 1716 navýšit o 65
tis. Kč.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

RM 371- 15949/17

Věc : VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“

22 279 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženém komisí pro hodnocení
nabídek ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“ a ukládá OMM vypsat nové
výběrové řízení v omezeném rozsahu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15950/17

Věc : VŘ - „Výměna oken u dvou BD a jednoho nebytového domu, Nové Město nad Metují“

22 280 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí s vyloučením uchazečů Grand Systém s.r.o., Humpolecká 254, 580
01 Havlíčkův Brod, IČO: 28847504; Witraz s.r.o., Nad Farou 628, 517 01 Solnice, IČO:
25287664; K.T.O. Reality s.r.o., Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 25287664.
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken u
dvou BD a jednoho nebytového domu, Nové Město nad Metují“ firmě Proplast K s.r.o., Polní 468,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 1.264.662 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Proplast K
s.r.o., Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, ve znění přílohy č. RM 371 3/11, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15952/17

Věc : Dohoda o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením

22 282 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o podmínkách souhlasu s provedeným oplocením mezi městem Nové
Město nad Metují a paní Z. V., ve znění přílohy č. RM 371 - 3/13. RM pověřuje ST podpisem
dohody. RM pověřuje OMM vydáním souhlasu města se změnami projektu „Úprava stávající
terasy obchodu Verner“, který byl podmíněn uzavřením této dohody.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 371- 15953/17

Věc : Smlouva o souhlasu s umístěním stavby - A+R s.r.o.

22 283 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, ve znění přílohy č. RM 371 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

RM 371- 15954/17

Věc : Program regenerace - plán - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

22 284 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

Garant :

5.6.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování „Plánu regenerace k Programu
regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Nové Město nad Metují na období 2017-2021“,
která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad
Šárkou 23, 160 00 Praha 6 - Dejvice, ve znění přílohy č. RM 371 - 3/16. RM pověřuje ST
podpisem příslušného dodatku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15961/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201

22 289 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Int: OSN/579

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 850
Kč/m2/rok.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15969/17

Věc : Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

22 296 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

5.6.2017

Int: OSN/586

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova
č. p.313 a b. j. č. 1 v ul. Havlíčkova č. p. 292) s organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2017 do dne
31.05.2018, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc, k poskytování služby chráněného bydlení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15978/17

Věc : Žádost o finanční podporu - U nás na zámku

22 299 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

31.5.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti SAVAGE COMPANY
s.r.o., Komenského 314, 547 01 Náchod, jako ocenění za pořádání tradiční kulturní a
společenské akce U nás na zámku, která se uskuteční dne 24.06.2017. RM schvaluje RO navýšení rozpočtu § 3319 o částku 20 tis. Kč v položce dotace a dary. Navýšení bude pokryto
přesunem prostředků z § 2143 - cestovní ruch.
Splněno - finanční dar byl poukázán a RO provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 371- 15980/17

Věc : Odpis pohledávky - dlužník p. Josef Branda

22 301 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
5.6.2017
Poslední kontrola:

30.5.2017 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.5.2017

RM schvaluje odepsání nevymahatelné pohledávky za zesnulým, p. Josefem Brandou, Nové
Město nad Metují, za neuhrazené nájemné za r. 2011 a fakturu z r. 2011 v celkové výši 8.728 Kč
z účetnictví, ve znění přílohy č. RM 371 - 6/4.
Splněno - pohledávka byla odepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Žádost Spolku Krčín o zapůjčení prodejních stánků a pivních setů na akci "Dobrý
den sousedé"
Termín : 27.5.2017
Garant :
22 309 Vznik úkolu: 9.5.2017
ST

RM 371- 15988/17

TS Technické služby,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
26.5.2017 Plnění:

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

RM souhlasí se zapůjčením 5 ks prodejních stánků a 2 ks pivních setů na akci "Dobrý den
sousedé" pořádanou Spolkem Krčín v sobotu dne 27.05.2017 u objektu Staré školy v Krčíně.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15990/17

Věc : Pracovní seminář pro členy Zastupitelstva města Nové Město nad Metují

22 312 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

5.6.2017

Garant :

ST

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

RM ukládá ST svolat na pondělí, dne 05.06.2017, do budovy MěÚ, náměstí Republiky č. p. 6, od
17:00 hodin, pracovní seminář pro členy ZM s tímto programem: 1. Územní plán Nového Města
nad Metují a Regulační plán Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují, 2. Řešení
tranzitní dopravy, 3. Návrh nových investičních položek rozpočtu 2017, 4. První novoměstská
teplárenská, s.r.o. (PNT) - návrh budoucího fungování společnosti.
Splněno - pozvánka na pracovní seminář pro členy ZM byla všem zúčastněným (tj. zastupitelé +
Ing. Miloš Skalský, Mgr. Adam Balcar, Ing. Libor Pozděna, Ing. Jiří Kunte a Ing. Petr Reichl)
odeslána prostřednictvím e-mailu dne 24.05.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 15995/17

Věc : Žádost SDH o finanční podporu na oslavy 145. výročí založení dobrovolných hasičů
v Novém Městě nad Metují

22 316 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2017 Plnění:

19.6.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Nové Město nad Metují ve výši 16 tis. Kč. RM
schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 5512 - požární ochrana - položka Dotace SDH NM 145. výročí založení ve výši 16 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z § 2219 - položka
Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace, která nebude v letošním roce
realizována. RM pověřuje ST podpisem smlouvy dle vzorové smlouvy schválené usnesením č.
ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
Žádost o prodloužení termínu plnění. RO bylo provedeno. Žadatel dosud do žádosti nedoplnil
požadované zákonné údaje. Po jejich doplnění bude vyhotovena smlouva a po podpisu částka
poukázána.

Závěr: schválen nový termín: 19.6.2017 z důvodu: Nebyla doplněna žádost.
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Tisk: 9.6.2017

RM 372- 15999/17

Věc : VŘ - Oprava šaten a WC - MŠ Rašínova

22 319 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

26.5.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava šaten a
WC - MŠ Rašínova“, uchazeči INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, IČO: 25958984,
za nabídkovou cenu 193.838,40 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 130/2017 na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01
Náchod, IČO: 25958984, ve znění přílohy č. RM 372 - 4/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 16003/17

Věc : Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 875/2 v k. ú.
Vrchoviny

22 322 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

5.6.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

29.5.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku p. p. č. 875/2 v k.
ú. Vrchoviny ke stavbě „Stavba rodinného domu v k. ú. Vrchoviny, p. p. č. 216“ mezi městem
Nové Město nad Metují a manželi P. a K. S., ve znění přílohy č. RM 372 - 4/14, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 372- 16005/17

Věc : Podněty Ing. Prouzy - vjezd do areálu firmy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

22 324 Vznik úkolu: 22.5.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
5.6.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.6.2017 Plnění:

5.6.2017

Garant :

ST

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

RM, na základě podnětu občanů, ukládá ST kontaktovat zástupce firmy ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a. s., a to ve věci víkendových problémů s vjezdem do areálu firmy zde ve městě, které
spočívají v zastavování autobusů před branou, čímž dochází k omezování provozu v jednom
pruhu komunikace v ul. Náchodská, snižování bezpečnosti a zvyšování hlukových i výfukových
exhalací zde.
Pan ST se telefonicky spojil se zástupcem fy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., tewn slíbil, že se
budou touto záležitostí zabývat. Tazatel, který vznesl podnět, byl informován písemně dne
29.05.2017, byla mu odeslán dopis z RM 372 ve znění usnesení č. RM 372-16005/17.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 373 - 5.6.2017

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 373 - 5.6.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/1 - Flash Příloha: RM 373 - 2/1 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM, usnesením č. RM 360-15371/16 ze dne 21.11.2016, aktualizovat znalecký posudek a poté znovu
zveřejnit záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú.
Krčín, k zastavění nízkopodlažní zástavbou tj. rodinným domem. Záměr města byl zveřejněn ode dne 10.03.2017 do
dne 26.05.2017. Ke zveřejněnému záměru byly podány 2 nabídky, které budou dle Zásad otevřeny na zasedání RM.
Přílohy č. RM 373 - 2/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s prodejem pozemku za nabídnutou cenu.
Odůvodnění:
Jedná se o opakované zveřejnění záměru. Odborné útvary s prodejem pozemku souhlasily. Obálky budou otevřeny
dle zásad. Cena v místě a čase obvyklé byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 02.03.2017 na částku 500
Kč/m² pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP informovala, že byly doručeny 2 zalepené obálky a poté je na jednání RM otevřela. Cena v místě a
čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem na výši 500 Kč/m2 a dle předešlého znaleckého posudku byla 600
Kč/m2. V jedné obálce byla nabídka manželů Š. s nabídkovou cenou 557 Kč/m2 a ve druhé obálce byla nabídka p. P.
Š. s nabídkovou cenou 480 Kč/m2.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 373- 16006/17,
(uložen úkol číslo 22325).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín,
určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
zájemcům, manželům P. Š., a M. Š., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 557 Kč/m², tj. za celkovou kupní
cenu 1.715.003 Kč a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že kupující uhradí poplatek za návrh na vklad
do KN.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Darování pozemků do majetku KČT Nové Město nad Metují, z. s.
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/2 - Flash Příloha: RM 373 - 2/2 - Flash

Identifikace:

Záměr darovat pozemky p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m2, st. p. č. 1561 o výměře 50 m2 a st. p. č. 1562 o výměře
48 m2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města do majetku Klubu českých turistů Nové Město nad Metují,
z. s., IČO: 135 84 154, se sídlem Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují, byl zveřejněn ode dne 21.04.2017
do dne 09.05.2017 dle usnesení č. RM 369-15855/17 ze dne 10.04.2017. Přílohy č. RM 373 - 2/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s darováním pozemků.
Odůvodnění:
KČT na investice do pozemků nemůže žádat o prostředky z dotací, protože pozemky nemá ve vlastnictví. Součástí a
příslušenstvím pozemků jsou stavby chatek bez evidenčního nebo popisného čísla, oplocení, vodovodní přípojka,
hřiště, ohniště apod., které jsou zázemím turistické základny.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda známe hodnotu pozemků? Jedná se o velkou rozlohu a jde o dar, zároveň by mělo být nějaké
zajištění ze strany města proti případnému budoucímu prodeji. Po diskusi, ve které byla shrnuta historie toho, jak
město areál získalo atd., bylo ujednáno, že do smlouvy bude vloženo ustanovení o předkupním právu města, tj.
opatření proti možnému prodeji darovaného areálu.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16007/17,
(uložen úkol číslo 22326).
RM doporučuje ZM schválit darování pozemků p. p. č. 1193/1 o výměře 4 435 m², st. p. č. 1561 o výměře 50 m² a st. p. č.
1562 o výměře 48 m², vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
včetně příslušenství a všech součástí do majetku spolku: Klub českých turistů Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154,
se sídlem Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují s tím, že obdarovaný uhradí náklady na vklad práva do KN a do
darovací smlouvy v příloze bude doplněno ujednání o předkupním právu města.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

2.3 Darování pozemků do majetku KHK pod komunikací v ul. Náchodská
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/3 - Flash Příloha: RM 373 - 2/3 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 370-15902/17 ze dne 24.04.2017 zveřejnit záměr města darovat (bezúplatně
převést) pozemky p. p. č. 547/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p. p. č.
550/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, na kterých se
nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku Královéhradeckého kraje
jako vlastníka komunikace. Pozemky jsou zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném
Katastrálním úřadem Královéhradeckého kraje, KP Náchod. Záměr města byl zveřejněn ode dne 28.04.2017 do dne
16.05.2017 a nebyly k němu podány žádné připomínky a vyjádření. Příloha č. RM 373 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s darováním pozemků v průjezdním profilu komunikace.
Odůvodnění:
Po dokončení a zaměření komunikace v ul. Náchodská je třeba vypořádat vlastnictví k pozemkům. Uvedené pozemky
se nacházejí v průjezdním profilu nově dokončené komunikace. Město naopak žádá KHK, resp. SS KHK, který s nimi
hospodaří, o bezúplatný převod pozemků, na kterých je nyní cyklostezka a chodníky.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16008/17,
(uložen úkol číslo 22327).
RM doporučuje ZM schválit darování (bezúplatný převod) pozemků p. p. č. 547/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o
výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná
plocha, o výměře 586 m²) a p. p. č. 550/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město
nad Metují, na kterých se nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku
Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Směna pozemků zastavěných chodníkem v ul. Náchodská mezi spol. NAIKA a. s. a městem
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/4 - Flash Příloha: RM 373 - 2/4 - Flash

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 370-15903/17 ze dne 24.04.2017 zveřejnit záměr města směnit část pozemku
(označeného jako díl „a“) o výměře 4 m², odděleného GP z pozemku p. p. č. 549/58 v k. ú. Nové Město nad Metují z
majetku města za pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m² a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m², oba v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku žadatele - společnosti NAIKA, a.s. Záměr města byl zveřejněn ode dne 12.05.2017 do dne
30.05.2017. Přílohy č. RM 373 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se směnou pozemků.
Odůvodnění:
Jedná se o vypořádání pozemků po dokončení stavby chodníku a cyklostezky v ul. Náchodská. Požadavek NAIKA a.
s. na směnu je zcela přiměřený a oprávněný. Pozemky pod stavbami města by mělo vlastnit město. Znalecké posudky
pro stanovení ceny v místě a čase obvyklé dle Zásad nejsou třeba, protože se jedná o malé výměry pozemků, které
spolu navíc sousedí a lze předpokládat, že jejich cena by byla stejná.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16009/17,
(uložen úkol číslo 22328).
RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku (označeného jako díl „a“) o výměře 4 m², odděleného GP č. 2108218/2017 z pozemku p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují za pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú.
Nové Město nad Metují, z vlastnictví NAIKA, a. s., Na Vyhlídce 1422, Nové Město nad Metují, IČO: 64259510, (dále jen
"NAIKA a. s.") zapsaných na LV č. 4553 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Poplatek za návrh na vklad práva do KN a
náklady na GP pro realizaci směny pozemků uhradí město Nové Město nad Metují, protože bylo stavebníkem, který zastavěl
pozemky NAIKY a. s.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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2.5 Darování pozemku pod částí chodníku městu v ul. Náchodská - Beránek Karel a. s. městu
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/5 - Flash Příloha: RM 373 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Po dokončení komunikace a chodníků v ul. Náchodská bylo zjištěno, že část pozemku p. p. č. 548/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují o výměře 3 m2, byla dotčena stavbou chodníku. Pozemek je ve vlastnictví společnosti BERÁNEK
Karel a. s., V Náměrkách 101, Bražec, 547 01 Náchod. Je veden na LV č. 3133 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují a je zatížen věcným břemenem právo chůze a jízdy. GP č. 2074-108/2016 byl pod stavbou chodníku z
uvedeného pozemku oddělen pozemek p. p. č. 548/7 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace. Vlastník pozemku se vyjádřil, že pozemek o výměře 3 m2 daruje městu a uzavře s ním dohodu o
zrušení věcného břemene právo chůze jízdy. Přílohy č. RM 373 - 2/5.
K rozhodnutí:
Přijmout dar do vlastnictví města.
Odůvodnění:
Jedná se o vypořádání vlastnictví k zastavěnému pozemku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16010/17,
(uložen úkol číslo 22329).
RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím daru, bezúplatným převodem, pozemku p. p. č. 548/7 o výměře 3 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 3133 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, od
dárce, společnosti BERÁNEK Karel a. s., V Náměrkách 101, Bražec, 547 01 Náchod, do vlastnictví města s tím, že město
uhradí náklady na vklad do KN.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě - kanalizační vedení v Březinkách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/6 - Flash Příloha: RM 373 - 2/6 - Flash

Na základě smlouvy o právu provést stavbu ze dne 26.01.2016 a po dokončení stavby kanalizačního vedení, požádali
p. P. Š. a pí M. M., stavebníci rodinného domu v Březinkách, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě na pozemcích p. p. č. 658/1 a p. p. č. 658/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku
města, a to v rozsahu 35 m2 dle GP č. 2110-202/2017. Přílohy č. RM 373 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zřízením věcného břemene pro kanalizační vedení.
Odůvodnění:
Odbory souhlasili s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu za podmínky zřízení věcného břemene. Stavebníci po
dokončení stavby kanalizačního vedení požádali o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a předložili GP na
zaměření jeho rozsahu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16011/17,
(uložen úkol číslo 22330).
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě, kanalizační vedení v rozsahu 35 m2
na pozemcích p. p. č. 658/1 a p. p. č. 658/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města za částku 200 Kč/m2 dotčeného
pozemku, tj. za částku 7.000 Kč. K této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.
RM 373 Schvaluje.
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2.7 Pozemek p. p. č. 671/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/7 - Flash Příloha: RM 373 - 2/7 - Flash

Probus Real s. r. o., IČO: 24797308, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, resp. pí Andrea Hospodářová, Probus Real
s. r. o., Kaštánky 1469, 549 01 Nové Město nad Metují, se dotazuje na pozemek p. p. č. 671/1 o výměře 8594 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
ve vlastnictví města, a jeho možné využití. Před případným zveřejněním záměru města prodat je třeba zjistit cenu
pozemku v místě a čase obvyklou. Přílohy č. RM 373 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/uložit zadat znalecký posudek.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. RM 373 - 2/7. Pokud by RM rozhodla o zveřejnění záměru města prodat
pozemek, je třeba předtím zjistit kupní cenu pozemku v místě a čase obvyklou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi se radní shodli v tom, že na základě tohoto podnětu v dané chvíli nelze rozhodovat o vyvěšení
záměru prodeje pozemku. Jde ale o záležitost s přesahem do koncepčního řešení budoucího přístupu města k
sociálnímu zajištění seniorů, což by mělo být součástí sociální koncepce města. Proto je třeba dále pracovat i s
takovouto nabídkou a zájmem. K tomu bude třeba řešit celou oblast v širším kontextu, tj. připravit toto téma pro další
koncepční RM, která je plánována na konec srpna a také dále jednat se žadatelkou o možnostech realizace jejího
záměru. Ing. Maur se kriticky vyjádřil ke stanoviskům odborných útvarů, jsou podle něj jednostranně zaměřené a
chybí zde koncept budoucího postupu města v této oblasti a tím i představy o přístupu k takovýmto iniciativám. V
tomto smyslu bylo nakonec formulováno usnesení.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 373- 16012/17,
(uložen úkol číslo 22331).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 671/1 o výměře 8594 m2. RM ukládá OMM a ST
jednat se žadatelkou o případných možnostech realizace jejího záměru na tomto i na jiných pozemcích ve městě. RM ukládá
ST zařadit problematiku sociální oblasti do nejbližší koncepční RM.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Smlouva o nájmu pozemků pod cyklostezkou u mostu v Náchodské ulici v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/8 - Flash Příloha: RM 373 - 2/8 - Flash

Po dokončení cyklostezky v ul. Náchodská v k. ú. Vrchoviny je třeba vypořádat vlastnictví k zastavěným pozemkům v
majetku České republiky, se kterými hospodaří Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 - Nové Město (dále jen "SŽDC"). Do doby schválení odprodeje pozemků do majetku města Nové Město nad
Metují Vládou ČR požaduje SŽDC uzavřít na pozemky p. p. č. 995/37 o výměře 32 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/38 o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 995/39 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
a p. p. č. 995/40 o výměře 23 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú.
Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují smlouvu o nájmu pozemků, a to zpětně od dne předání a převzetí staveniště
cyklostezky dne 05.05.2015. Přílohy č. RM 373 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu o nájmu pozemků.
Odůvodnění:
Uzavření nájemní smlouvy je podmínkou předložení žádosti o odprodej pozemků pod stavbou cyklostezky Vládě ČR.
Získání pozemků do vlastnictví města je podmínkou vypořádání dotace ze SFDI.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 373- 16013/17,
(uložen úkol číslo 22332).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p. p. č. 995/37 o výměře 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/38 o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p. p. č. 995/39 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 995/40 o výměře
23 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují,
tj. o celkové výměře 117 m2, se SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, za roční nájemné ve výši 20
Kč/m2 pozemku ode dne předání a převzetí staveniště dne 05.05.2015 na dobu neurčitou, resp. do doby uzavření kupní
smlouvy, tj. za roční nájemné v celkové výši 2 340 Kč.
RM 373 Schvaluje.
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2.9 Pronájem části pozemku u RD ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/9 - Flash Příloha: RM 373 - 2/9 - Flash

Identifikace:

Pan J. H. požádal o pronájem části pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Vrchoviny, v majetku města,
vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad
Metují. Pozemek je zaplocen a užíván jako součást zahrady u rodinného domu č. p. 58. Přílohy č. RM 373 - 2/9.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájmem a zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Pozemek je zaplocen dlouhodobě, bohužel předchozí vlastník se zde nezdržoval a situaci neřešil. Současný vlastník,
p. H., zakoupil dům s pozemky v dražbě a má zájem, po jednání s OMP, užívání zlegalizovat pronájmem. Minimální
cena nájmu vychází ze schváleného Ceníku (oplocená zahrada). Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 373 - 2/9.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 373- 16014/17,
(uložen úkol číslo 22333).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 878/1 o výměře 5 m2,
druh pozemku ostatní plocha, vedeného na LV 10001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a to na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za podmínky, že část stp. č. 67 v k. ú. Vrchoviny, která je součástí veřejného
prostranství, nebude užívána ke skladování a stávající odpad bude odstraněn. Minimální cena nájmu stanovena ve výši 7
Kč/m2/rok.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Pronájem části pozemku v ul. U Lípy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/10 - Flash Příloha: RM 373 - 2/10 - Flash

Manželé M. a M. H. požádali o pronájem nebo výpůjčku části pozemku p. p. č. 674/22 o výměře cca 150 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, v majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Pozemek je zatravněn a volně přístupný, byl
ponechán jako koridor pro případné uložení sítí, příp. jako průchod do lokality určené k zástavbě. Přílohy č. RM 373 2/10.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s pronájmem či výpůjčkou dle požadavků žadatelů a zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Žadatelé si chtějí pozemek oplotit drátěným pletivem a na hranici pozemků plánují umístit zahradní domek. Zaplocený
pozemek by udržovali, aby byl vytvořen přirozený přechod mezi soukromou zahradou a sousedními pozemky. V
případě nesouhlasu města umístí oplocení na hranici svého pozemku a koridor uvolní, ten bude následně opětovně
ponechán v údržbě TS. Z důvodu požadavku na umístění zahradního domku na hranici městského pozemku koridoru - žádají město o souhlas s tímto umístěním (stavba je v menší vzdálenosti než 2 m od hranice pozemku).
Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 373 - 2/10.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 373- 16015/17,
(uložen úkol číslo 22334).
RM nesouhlasí s výpůjčkou nebo pronájmem části p. p. č. 674/12 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují dle žádosti manželů H., a to z důvodu ponechání pozemku jako koridoru pro uložení sítí pro oblast zástavby. RM
dále nesouhlasí s umístěním oplocení a stavby zahradního domku na hranici pozemku p. p. č. 674/12 z důvodu možné kolize
ochranných pásem s plánovanou stavbou. RM doporučuje žadatelům oplotit jejich pozemek s tím, že údržba nezaplocené
zatravněné plochy (koridoru) zůstane i nadále v režii TS města, v případě zájmu žadatelů ji lze poskytnout do výpůjčky za
účelem údržby zeleně.
RM 373 Nesouhlasí.
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

2.11 Užívání částí pozemků z majetku města v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/11 - Flash Příloha: RM 373 - 2/11 - Flash

Pan M. R. podal vyjádření k užívání částí pozemků - p. p. č. 743/6 a p. p. č. 39/1 o celkové výměře cca 15 m2 v k. ú.
Krčín, druh pozemku ostatní plocha, v majetku města, vedených na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. Části pozemků jsou zaploceny a začleněny do zahrady
žadatele, zčásti se zde nachází plechová garáž (ve špatném stavu) a vzrostlý strom, dále je zde skladován různorodý
stavební materiál a odpad. Pan R. nemá zájem o uzavření smluvního vztahu na stávající užívání a požaduje souhlas
města s termínem vyklizení do konce r. 2019. Přílohy č. RM 373 - 2/11.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o termínu vyklizení neoprávněně užívaných částí městských pozemků.
Odůvodnění:
Neoprávněné užívání částí městských pozemků řeší OMP s p. R. od listopadu 2015, kdy při osobním jednání uživatel
sdělil, že o uzavření smluvního vztahu nemá zájem a vše co nejdříve odstraní, v příp. souhlasu i strom, který byl
vysazen na hranici pozemků. Sjednané termíny nebyly dodrženy, nyní p. R. podal stanovisko s nově navrženou lhůtou
do konce r. 2019.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková + Ing. P. Neumann doporučovali delší termín, než je navrženo v usnesení, tj. namísto dne
31.08.2017 do konce roku 2017. Na to navázala krátká diskuse přítomných a byla zhlédnuta fotodokumentace stavu
pozemků. Vedoucí OMP upozornila na problematiku předávání vyklizených pozemků na konci roku, fakticky v zimním
období. Radní poté hlasovali o vyklizení do dne 31.10.2017 - hlasováno - 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 373- 16016/17,
(uložen úkol číslo 22335).
RM nesouhlasí s navrženým termínem k vyklizení neoprávněně užívaných částí p. p. č. p. p. č. 743/6 a p. p. č. 39/1 o
celkové výměře cca 15 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, v majetku města, vedených na LV 10001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují a požaduje, aby uživatel provedl vyklizení
do dne 31.10.2017.
RM 373 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.12 Pacht pozemků k zemědělskému užívání - Nahořanská, a. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/12 - Flash Příloha: RM 373 - 2/12 - Flash

Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Spy a Krčín o celkové výměře 119332 m2, z majetku města,
vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, užívány k zemědělským účelům. V souladu s
usnesením RM č. 360-15379/16 ze dne 21.11.216 byl ode dne 29.11.2016 do dne 17.12.2016 zveřejněn záměr
propachtovat pozemky nebo jejich částí k zemědělskému užívání. Ke zveřejněnému záměru byla dne 14.12.2016
doručena nabídka stávajícího uživatele, spol. Nahořanská, a. s., s návrhem pachtovného ve výši 0,28 Kč/m2/rok,
ovšem pouze za podmínky, že město vyjme požadovanou podmínku ohledně užívání p. p. č. 379/59 v k. ú. Krčín jako
travního porostu a dále vyjme či upraví podmínku týkající se stavu pozemků při ukončení nájmu a jejich předání zpět
městu s druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace - viz vyjádření v příloze. Jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 373 - 2/12.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Na základě požadavku o změnu podmínek probíhala v období leden až květen mezi ST a jednatelem společnosti a
také mezi právními zástupci obou subjektů jednání o podmínkách smlouvy, přestože město podmínky smlouvy
podstatně upravilo, ke shodě nedošlo. Neshoda spočívá v různém pohledu na to, v jakém stavu předá Nahořanská
a.s. pozemky po skončení pachtu. Na schůzce v kanceláři ST dne 19.05.2017 pak jednatel Ing. Rathouský sdělil, že
smlouvu o zemědělském pachtu v této podobě společnost neuzavře. V současnosti je v platnosti smlouva o nájmu z
roku 2007 na užívání 21 pozemků, v nové smlouvě mělo být smluvně ošetřeno užívání 51 pozemků či jejich částí.
(Během této doby došlo v březnu k prodeji pozemku p. p. č. 137/1 v k. ú. Krčín - louka - do vlastnictví manželů D.)
Všechny pozemky uvedené ve zveřejnění jsou již obhospodařovány, navýšení počtu pozemků bylo způsobeno
především zoráním různých polních cest.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Informace z jednání se zástupci společnosti Nahořanská a.s. podal ST.
K Čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 373- 16017/17,
(uložen úkol číslo 22336).
RM bere na vědomí stanovisko společnosti Nahořanská, a. s., o nesouhlasu s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu dle
podmínek zveřejnění. RM ukládá OMM předložit RM ke schválení upravený návrh zveřejnění.
RM 373 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

2.13 Výpůjčka částí pozemku - parkovací stání v ul. Sokolská
Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/13 - Flash Příloha: RM 373 - 2/13 - Flash

Identifikace:

Části pozemku p. p. č. 368/8 o celkové výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod. V souladu s usnesením č. RM 371-15934/17 ze
dne 09.05.2017 byl ode dne 16.05.2017 do dne 02.06.2017 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku na 20
let za účelem vybudování 6 zpevněných parkovacích stání, včetně příjezdu a zatravněných ploch. Ke zveřejněnému
záměru bylo doručeno vyjádření p. L. M. Žadatel s podmínkami uvedenými ve zveřejněném záměru souhlasí. Přílohy
č. RM 373 - 2/13.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy po zveřejnění.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky byl zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 371. K vybudování
parkovacích stání se p. M. K. P. zavázel ve smlouvě o právu k provedení stavby parkovacích míst a je podmínkou pro
kolaudaci obchodu zeleniny, potravin a bistra na Rychtě, 2 místa jsou určena pro byty, 3 pro zákazníky obchodu a
jedno místo je určeno pro ČEZ Energo, s. r. o. jako náhrada za místo zajištěné věcným břemenem na příjezdové
komunikaci. Termín zveřejnění končí dne 02.06.2017, tedy po odevzdání podkladů, proto příp. další došlé nabídky a
vyjádření budou případně předloženy na zasedání RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz MST odpověděla vedoucí OMP, že nebyla doručená žádná jiná nabídka, než-li p. L. M.
K Čl. 2. 13 USNESENÍ č. RM 373- 16018/17,
(uložen úkol číslo 22337).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části p. p. č. 368/8 o výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. M. K. P., za účelem vybudování zpevněných parkovacích stání, včetně
příjezdu a zatravněných ploch, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, na dobu určitou 20 let, ve znění přílohy č.
RM 373 - 2/13.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.14 Žádost o vyjádření města k záměru výpůjčky - parkovací místa v ul. Sokolská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 2/14 - Flash Příloha: RM 373 - 2/14 - Flash

Ke zveřejněnému záměru ze dne 16.06.2017 poskytnout jako výpůjčku části p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad
Metují za účelem vybudování parkovacích stání v ul. Sokolská (u kotelny) - viz bod č. RM 373 - 2/13, bylo doručeno
vyjádření spoluvlastníka pozemku p. p. č. 343, zahrada u č. p. 50 v ul. Komenského, p. L. M., který žádá RM o
písemnou informaci ohledně výměry výpůjčky, využití výpůjčky dle schváleného projektu a využití části pozemku
sousedícího s pozemkem p. p. č. 345/1. Přílohy č. RM 373 - 2/14.
K rozhodnutí:
Projednat a příp. ne/schválit odpověď ST.
Odůvodnění:
Připravenou odpověď žadateli předkládáme k projednání RM. Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 373 - 2/14.
Žadatel nevyužil možnosti uvedené ve zveřejněném záměru města, obrátit se se svými dotazy na OMP.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 14 USNESENÍ č. RM 373- 16019/17,
(uložen úkol číslo 22338).
RM schvaluje odpověď p. L. M. ve znění přílohy č. RM 373 - 2/14.
RM 373 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 373 - 5.6.2017

Rozvoj

13:55

OMM

3.1 Žádost C. a Č. o pomoc při řešení situace s ul. Nad Starčí ve Spech
Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/1 - Flash Příloha: RM 373 - 3/1 - Flash

Identifikace:

Žádost C. a Č. o pomoc při řešení situace s velmi prašnou ul. Nad Starčí ve Spech. Podrobnosti viz příloha č. RM
373 - 3/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost o pomoc při řešení situace s ul. Nad Starčí ve Spech, nalézt řešení situace a písemně žadatelům
odpovědět.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Povrch komunikace tvoří jemný štěrk zaválcovaný do asfaltové emulze. Vznikl tvrdý podklad, na
kterém je provozem uvolněna část štěrku a kamenný prach. Navrhuji pokusit se uvolněný materiál zamést. Varianta č.
1 - zametení provést pouze v úseku od hlavní silnice za dům paní Č. Varianta č. 2 - zamést komunikaci v celé délce.
Stanovisko OMM: Souhlasíme s návrhem TS a přikláníme se k variantě č. 1. Další, co by pomohlo, by bylo umístění
zpomalovacích prahů v této ulici, neboť prašnost je také způsobována nepřiměřenou rychlostí, kterou jezdí některá
auta po této komunikaci.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - jsou 2 varianty možného řešení (viz navržené usnesení), vedoucí TS navrhuje zametení komunikace dle
varianty 1/. Radní odsouhlasili variantu č. 1.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 373- 16020/17,
(uložen úkol číslo 22339).
RM projednala žádost C. a Č. o pomoc při řešení situace v ul. Nad Starčí ve Spech, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/1. RM
ukládá TS provést zametení uvolněného materiálu na povrchu komunikace v ul. Nad Starčí podle navržené varianty č. 1, tj.
zametení provést pouze v úseku od hlavní silnice za dům paní Č.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Aktuální stav projektů ke dni 31.05.2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/2 - Flash Příloha: RM 373 - 3/2 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 373 - 3/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 31.05.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16021/17,
(uložen úkol číslo 22340).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 31.05.2017, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/2.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 373 - 5.6.2017

3.3 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/3 - Flash Příloha: RM 373 - 3/3 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá ZM ke schválení Vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón, která nahradí vzorovou smlouvu schválenou dne
03.11.2016 usnesení ZM 116-7482/16 (pro dotace nad 50 tis. Kč) a vzorovou smlouvu schválenou dne 10.10.2016
usnesení RM 357- 15231/16 (pro dotace do 50 tis. Kč). Tato vzorová smlouva bude nahrazovat uvedené smlouvy.
Důvodem je požadavek Ministerstva kultury dokládat k žádosti o dotaci pouze usnesení zastupitelstva města o
přiznání finančního podílu města na obnově. V případě dotací menších než 50 tis. Kč si ZM vyhradí pravomoc RM,
jako tomu bylo při schvalování příspěvků pro letošní rok, viz usnesení č. ZM 118-7539/17.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16022/17,
(uložen úkol číslo 22341).
RM doporučuje ZM schválit vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón ve znění přílohy č. RM 373 - 3/3.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost o dotaci na projekt „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“
Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/4 - Flash Příloha: RM 373 - 3/4 - Flash

Identifikace:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 73. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. Žádosti se předkládají do dne 27.09.2017,
termín ukončení realizace projektu do dne 31.12.2020, maximální procentuální podíl dotace na způsobilých výdajích
max. 90 % (85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 5 % státní rozpočet), minimální výše celkových způsobilých
výdajů 3 mil. Kč a max. výše 60 mil. Kč, financování - ex-post. V rozpočtu města jsou pro letošní rok schváleny
finanční prostředky pro přípravné práce projekční práce (zpracování DÚR, DSP, DPS) ve výši 1 mil. Kč.
Předpokládané celkové výdaje projektu jsou 25 mil. Kč (jedná se výdaj vycházející z propočtu k územnímu řízení, dále
bude následovat zpracování podrobného rozpočtu ke stavebnímu povolení a provádění stavby). Termín realizace
projektu 2018-2020. Vzhledem k náročnosti celého projektu bude poptána firma na zpracování žádosti o dotaci a
administraci projektu.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádostí o dotaci.
Odůvodnění:
Zpracovatelem PD - Terminál Rychta je firma JOSTA s.r.o., Červený Kostelec, která zpracovává projektovou
dokumentaci (dále jen "PD") k územnímu rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení v podrobnosti provedení stavby.
Jeden z dílčích termínu SOD byl termín 30.5.2017, kdy byla městu zpracovatelem odevzdána PD pro územní
rozhodnutí včetně propočtu. Dále bude probíhat inženýrská činnost a následně zpracování PD ke stavebnímu
povolení. Na PD se pracuje tak, aby mohla být v řádném termínu podána žádost o dotaci, ke které potřebujeme mít
vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci a musí být podána žádost o stavební povolení. RM v příloze
předkládáme k seznámení předanou PD, ke které bude ještě probíhat inženýrská činnost, takže ještě může dojít k
úpravám na základě požadavků dotčených orgánů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Připomínky Ing. Maura a Ing. Prouzy k dopracování vizualizace a zajištění úprav projektového řešení zastřešení na
všech 8 autobusových zastávek na Rychtě a ukotvení stříšky do stávajícího objektu Rychty. Ing. Prouza připomněl, že
byl doporučen návrh vyšších střech, aby přesahovaly nad autobus. ORM - připraví požadované údaje do programu
jednání příští RM, co se týká vizualizace, tak požádají projektanty. Dále radní doporučili ZM podání žádosti o dotaci.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16023/17,
(uložen úkol číslo 22342).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

3.5 Souhlas města jako vlastníka pozemku k umístění předzahrádky před prodejnu Zdravé výživy v ul.
Komenského
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/5 - Flash Příloha: RM 373 - 3/5 - Flash

Paní Doležalová, IČO: 69140022, provozovna: Komenského 63, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá město
(vlastníka pozemku p. p. č. 2034/1 v k. ú. Nové Město nad Metují) o souhlas s umístěním letní předzahrádky o
velikosti 7 m2 (1,4 x 4,8 m) před provozovnou ZDRAVÁ VÝŽIVA nově v domě č. p. 63 v ul. Komenského, a to na 2
roky pro období ode dne 01.06. do dne 30.09.2017. Průchodná šířka (min. 1,5 m) bude zachována. Souhlas vlastníka
pozemku je třeba doložit pro orgány státní správy a to k žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - Odbor
správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství. Předzahrádka nemá žádnou pevnou konstrukci, skládá se ze 2
stolů, 2 gaučů a 4 křesel, viz příloha č. RM 373 - 3/5.
K rozhodnutí:
1) Nesouhlasit s umístěním předzahrádky před provozovnou v č. p. 63, ul. Komenského, z důvodu nesouhlasu s
navrženým typem nábytku, nebo 2) Souhlasit s umístěním předzahrádky před provozovnou v č. p. 63, ul.
Komenského v souladu s podanou žádostí, ale s podmínkou navrhnout jiný nábytek, se kterým budou souhlasit
památkáři a ARCH.
Odůvodnění:
Ode dne 01.01.2016 jsou majitelé a provozovatelé povolených předzahrádek před provozovnami osvobozeni od
poplatku za umístění, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. K umístění je
však nutné získat příslušná povolení orgánu státní správy. Vydání povolení těchto orgánů je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku.
Stanoviska viz příloha č. RM 373 -3/5.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se po diskusi shodli na variantě 2.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16024/17
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 7 m2 (1,4 x 4,8 m) před provozovnou ZDRAVÁ VÝŽIVA v č. p. 63, ul.
Komenského, p. p. č. 2034/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v souladu s podanou žádostí ve znění přílohy č. RM 373 - 3/5, a
to na 2 roky v období ode dne 01.06. do dne 30.09.2017 za podmínky, že si žadatelka zajistí příslušná povolení orgánů státní
správy. Souhlas RM je ale podmíněn tím, že žadatelka předloží návrh jiného nábytku, se kterým bude souhlasit ARCH a SPP.
RM 373 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Souhlas vlastníka pozemku ke stavebním úpravám stávajícího sjezdu na p. p. č. 368/8, k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/6 - Flash Příloha: RM 373 - 3/6 - Flash

Pan J. T. podal žádost o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, ke stavebním
úpravám stávajícího sjezdu ke garáži. Sjezd se nachází z části na pozemku města u kotelny v ul. Sokolská, kde bude
v brzké době realizováno parkoviště projektované p. Jaroslavem Vondřejcem a Ing. Milošem Vondřejcem PROJEKTOVÉ ATELIÉRY, sloužící nově budovanému domu p. M. K. P. Jedná se o plochu cca 6 m2 (3 x 2 m). Nově
opravený sjezd by měl být napojen na stávající účelovou asfaltovou komunikaci a následně na místní pozemní
komunikaci ul. Sokolskou.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením stavebních úprav sjezdu na pozemku + ne/pověřit ORM k vydání vyjádření.
Odůvodnění:
Stanovisko OVRR: Souhlasím. Pokládám to za opravu stávajícího sjezdu. Dle stavebního zákona se to neřeší.
Stanovisko TS: Proti vydláždění sjezdu do garáže p. T. nemám námitek.
Stanovisko ARCH: Souhlasím s vybudováním sjezdu ke garáži p. T. Podmínkou mého souhlasu je použití
zatravňovacích dlaždic použitých na parkoviště před kotelnou. (Pan T. s tím nemá problém.)
Stanovisko ORM: Jedná se o stavební úpravy stávajícího sjezdu v místě, kde bude docházet ke stavební činnosti. S
úpravami souhlasíme, navrhujeme je realizovat současně s parkovištěm projektovaným p. Jaroslavem Vondřejcem a
Ing. Milošem Vondřejcem - PROJEKTOVÉ ATELIÉRY. Dle konzultace s projektantem by nové stání nemělo mít
negativní vliv na nově budované parkoviště a také doporučuje realizaci současně.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16025/17,
(uložen úkol číslo 22343).
RM projednala žádost p. J. T. o souhlas města, jako vlastníka pozemku, s provedením stavebních úprav sjezdu na pozemku
města p. p. č. 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s provedením ale s podmínkou, že nebude použita zámková
dlažba, ale zatravňovací dlaždice, stejně jako tomu je na parkovišti před kotelnou.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

3.7 Podnět z webu města - instalace zpomalovacích prahů před a za most v ulici Husitská (u kostela), k. ú.
Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/7 - Flash Příloha: RM 373 - 3/7 - Flash

Na web města byl přidán dotaz p. Š., zda by mohly být instalovány zpomalovací prahy před a za mostem v ul.
Husitská, k. ú. Krčín. Jako důvod uvádí, že se zde pohybuje velký počet lidí (i dětí) a v současnosti a ani do budoucna
se neplánuje, že by byl vybudován chodník. ORM celou záležitost prověřilo se zástupcem PČR DI Náchod s tím, že
umístění zpomalovacích prahů je možné. Požadoval by souhlasy obyvatel žijících v těsném okolí (v tomto případě
pouze zahrádkářů). Dále by to obnášelo dalších 11 ks svislého dopravního značení upozorňující na zpomalovací
prahy včetně omezení rychlosti. Odhadované náklady na montáž se pohybují cca 45 - 50 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s instalací zpomalovacích prahů před a za most v ul. Husitská, k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 373 - 3/7.
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní se v souladu s většinou odborných útvarů přiklonili k nesouhlasnému usnesení - 6 pro.
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 373- 16026/17,
(uložen úkol číslo 22344).
RM nesouhlasí s instalací zpomalovacích prahů před a za most v ul. Husitská, k. ú. Krčín.
RM 373 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Smlouva o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 8, Žižkovo náměstí,
Nové Město nad Metují, k. ú Krčín“.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/8 - Flash Příloha: RM 373 - 3/8 - Flash

Dne 09.05.2017 jsme obdrželi žádost p. J. D. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS")
„Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č. p. 8, Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují, k. ú. Krčín“ mezi městem
Nové Město nad Metují a p. J. D. Přípojka je umístěna v chodníku na pozemku p. p. č. 675/1, která je ve vlastnictví
města, zapsaná na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod. Přípojka je vedena ze stávajícího plynovodního řadu v chodníku
v délce cca 1 m. Přípojkový pilířek HUP je umístěn na pozemku žadatele.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 8, Žižkovo náměstí, Nové
Město nad Metují, k. ú Krčín“, pověřit ST podpisem této Smlouvy
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 373- 16027/17,
(uložen úkol číslo 22345).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro RD č.p. 8, Žižkovo náměstí, Nové Město
nad Metují, k. ú Krčín“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. D., ve znění přílohy č. RM 373 - 3/8 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 373 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

3.9 Oprava účelové komunikace na p. p. č. 1087/12 a p. p. č. 1087/21 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita
Studýnky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/9 - Flash Příloha: RM 373 - 3/9 - Flash

Dne 19.05.2017 jsme obdrželi žádost paní J. Z., Studýnka Eč. 84 o opravu účelové komunikace provedením
asfaltového krytu na stávajícím štěrkovém povrchu, z důvodu jejího špatného stavu.
ORM provedlo místní šetření, komunikace slouží k obsluze kolonie zahradních domků, je svažitá, napojená na silnici
Nové Město nad Metují - Jestřebí. Povrch komunikace je nerovný s výmoly, nerovnosti jsou vyplňovány majiteli
sousedních pozemků recyklátem. ORM předběžně poptalo firmu SaM silnice a.s., která bude rekonstruovat silnici
Nové Město Jestřebí. Cenová nabídka činí bez silničních obrub 115.000 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup: 1) uložit OMM zařadit investiční akci do zásobníku investičních akcí nebo 2) zařadit do
seznamu nově schvalovaných investičních akcí pro rok 2017 a předložit ZM k projednání
Odůvodnění:
Obruby pro lemování komunikace, jejichž zhotovení svépomocí žadatelka nabízí, nejsou pro daný typ komunikace
nutné. Cena nabídnutá firmou SaM silnice a.s., je odpovídající rozsahu prací. Požadavkem SÚS KHK je zajistit, aby
srážkové vody z účelové komunikace po realizaci asfaltového povrchu nestékaly na silnici. Toto by se dalo vyřešit
odvodňovacím žlabem s litinovým roštem osazeným v místě napojení na silnici, který by byl zaústěn do stávajícího
příkopu silnice a stávajícím propustkem do pozemků pod silnicí. Řešení nepředstavuje navýšení srážkových vod a tím
riziko podmáčení pozemků pod silnící, neboť i v současné době se vody z účelové komunikace na tyto pozemky
vsakují. Důvodem pro realizaci akce je rekonstrukce silnice, na kterou účelová komunikace navazuje. Nabídka
dodavatele platí právě za podmínek realizace s rekonstrukcí silnice, pokud by akce probíhala v jiném období, byla by
cena vyšší. Je třeba vzít do úvahy, že i jiné komunikace ve městě vyžadují opravu. Dle vyjádření TS: Na opravu této
komunikace nebyly v poslední době požadavky ani s touto komunikací nemají TS zvýšené náklady na údržbu (TS
pouze poskytují recyklát na výspravu výmolů). Nejsou evidovány požadavky SS KHK z důvodů úklidu splavovaného
materiálu z účel. komunikace na silnici. Z hlediska OVRR výše navrhované úpravy komunikace nevyžadují povolení
ani ohlášení. Vyjádření odborných útvarů, Správy silnic KHK jsou přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní odsouhlasili variantu č. 1 - zařadit investiční akci do zásobníku investičních akcí města.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 373- 16028/17,
(uložen úkol číslo 22346).
RM ukládá OMM zařadit investiční akci "Opravu účelové komunikace na p. p. č. 1087/12 a p. p. č.1087/21 v k. ú. Nové Město
nad Metují, lokalita Studýnky" do zásobníku investičních akcí města.
RM 373 Ukládá.

STIS

Stránka 28 z 60

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
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3.10 Dětské hřiště v Krčínském parku - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/10 - Flash Příloha: RM 373 - 3/10 - Flash

Na základě námětu z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Dětské hřiště v Krčínském
parku“ v Novém Městě nad Metují byla řešena výměna herního prvku kreslící tabule za jiný vhodný prvek. Návrh
vyplynul ze skutečnosti, že kreslící tabulové plochy jsou součástí jiných herních prvků. Jako alternativa byl zvolen
herní prvek dvojhrazda. Další změnou je záměna v provedení materiálu herního prvku skákací panák. Na základě
námětu z řad uživatelů dětských hřišť a požadavku vedení města byly zaměněny nerezové skluzavky za
celolaminátové. Důvodem k této výměně je skutečnost, že v horkých dnech jsou nerezové skluzavky přehřáté.
Uvedené změny sníží celkovou cenu dle smlouvy o dílo o 9.317 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že byl územní
souhlas vydán ke dni 17.05.2017 a smlouva o dílo podepsána ke dni 29.05.2017, tak dodavatel požádal o posun
termínu dokončení díla do dne 15.07.2017.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště v Krčínském parku v Novém Městě nad Metují“.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 1 se snižuje celková cena díla a posouvá se termín realizace do dne 15.07.2017.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková se dotazovala na problém související s výběrem prvku jako náhrady za nadbytečný počet tabulí na
kreslení. Reagovali MST + ST s tím, že prvek, který navrhla komise, byl drahý a nevhodný. Vedoucí ORM doplnila byly předloženy požadované materiály s obrázky herních prvků.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 373- 16029/17,
(uložen úkol číslo 22347).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště v Krčínském parku v Novém Městě nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou YGGDRASILMONT s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha, ve znění přílohy č. RM
373 - 3/10. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.11 Studie zahrad - MŠ Krčín, ZŠ Krčín, ZŠ Komenského, MŠ Vrchoviny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/11 - Flash Příloha: RM 373 - 3/11 - Flash

Na konci roku 2016 město zadalo zpracování studií na revitalizaci a modernizaci zahrad a herních prvků u vybraných
MŠ a ZŠ v Novém Městě nad Metují. Veřejnou zakázku vyhrála firma green4plan s.r.o. z Vysokova, která
zpracovávala tyto studie: "Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u MŠ Krčín" "Revitalizace a
modernizace zahrad a herních prvků u ZŠ Krčín", „Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u ZŠ
Komenského“„Revitalizace a modernizace zahrad a herních prvků u MŠ Vrchoviny“. Tyto studie byla odevzdány ve
smlouvou stanoveném termínu dne 31.05.2017. Zpracování proběhlo v souladu s požadavky města a zástupců
jednotlivých škol a školek. ORM předkládá tyto studie RM na vědomí.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené Studie na revitalizaci a modernizaci zahrad a herních prvků u MŠ Krčín, ZŠ Krčín, ZŠ
Komenského a MŠ Vrchoviny.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur se dotazoval na to, co studie budou znamenat, jakou investiční a finanční náročnost. Vedoucí ORM
informovala o předpokladech finančních objemů na komplexní realizaci úprav zahrad dle zpracovaných studií. Ing.
Maur požádal o dodání informací o finanční náročnosti, stačí zaslat e-mailem. Další část diskuse se týkala možností
budoucího využití vybavených hřišť a zahrad u školek a škol pro veřejnost.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 373- 16030/17,
(uložen úkol číslo 22348).
RM bere na vědomí předložené Studie na revitalizaci a modernizaci zahrad a herních prvků u MŠ Krčín, ZŠ Krčín, ZŠ
Komenského a MŠ Vrchoviny ve znění přílohy č. RM 373 - 3/11. RM ukládá OMM zaslat radním informaci o předpokládané
finanční náročnosti úprav zahrad dle zpracovaných studií.
RM 373 Ukládá.
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3.12 Žádost o provedení dopravního značení v ul. Sadová
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/12 - Flash Příloha: RM 373 - 3/12 - Flash

Na MěÚ byla doručena žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Sadová 875 a 876 s žádostí o instalaci
vhodného dopravního značení před kontejnery v ul. Sadová, a to před domy č. p. 875 - 882. Jedná se celkem o 3
kontejnerová stání, před kterými parkují auta v nedostatečném rozestupu a zabraňují tak odvozu komunálního odpadu
firmou Marius Pedersen, a.s. Pro zamezení nežádoucího parkování by bylo vhodné umístit vodorovné dopravní
značení č. V 12a „žlutá klikatá čára – zákaz stání“ v délce cca 4 m. Náklady na toto dopravní značení jsou odhadnuty
na 4 tis. Kč vč. DPH. Dále žádalo SV o vhodné dopravní značení na parkovišti p. p. č. 696/30, na které vyúsťuje
přístupový chodník do těchto bytových domů. Nevhodným parkováním v těchto místech dochází k znemožnění
případného přístupu integrovaného záchranného systému k hlavním vchodům do bytových domů. To by mohlo vyřešit
VDZ č. V 10e „Vyhrazené parkoviště“ nebo V 12 a „žlutá klikatá čára - zákaz stání“ (dle požadavků PČR DI Náchod),
jehož instalace by mohla vycházet na cca 3 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s instalací 3 ks vodorovného dopravního značení č. V 12a „žlutá klikatá čára - zákaz stání“ v délce cca 4
m před kontejnerovými stáními v ul. Sadová.
Ne/souhlasit s instalací vodorovného dopravního značení č. V 10e „Vyhrazené parkoviště“ nebo V 12 a „žlutá klikatá
čára - zákaz stání“, které by vytvořilo volný prostor pro včasný zásah IZS. Ne/uložit OMM zajištění potřebných
vyjádření a zajištění instalace.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 373 - 3/12.
Z podrobnějšího projednání:

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

ST - požadavek pár lidí. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 373- 16031/17
RM nesouhlasí s instalací 3 ks vodorovného dopravního značení č. V 12a „žlutá klikatá čára - zákaz stání“ v délce cca 4 m
před kontejnerovými stáními v ul. Sadová a nesouhlasí s instalací vodorovného dopravního značení č. V 10e „Vyhrazené
parkoviště“ nebo V 12 a „žlutá klikatá čára - zákaz stání“.
RM 373 Nesouhlasí.
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3.13 Podání žádosti o dotaci na projekt „Hudební duch pohraničí“, schválení „Dohody o spolupráci na
projektu“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/13 - Flash Příloha: RM 373 - 3/13 - Flash

Společně s partnerským městem Duszniki Zdrój byla zahájena příprava přeshraničního projektu (popis projektu je
přílohou č. RM 373 - 3/13), na který se bude moci zažádat o dotaci do Programu Interreg V-A Česká republika Polsko (dále jen "program"), prioritní osa 2. „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti“, opatření „Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využití kulturního a přírodního
dědictví příhraničního regionu“. Dotace ze způsobilých výdajů max. 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
max. 5% ze státního rozpočtu. Proplácení dotace ex-post. Projekty musí být zrealizovány do dne 30.09.2023.
Vzhledem k tomu, že se jedná o partnerský projekt, je nezbytné před podáním žádosti o dotaci uzavřít „Dohodu o
spolupráci na projektu“ v obou jazycích (povinná příloha žádosti o dotaci, jejíž text je přílohou Příručky pro žadatele).
Dle dohody měst budou vedoucím partnerem Duszniki Zdrój. Z role vedoucího partnera předkládají projektový záměr,
projektovou žádost a jsou hlavní kontaktní osobou s poskytovatelem dotace. Do dne 30.06.2017 musí být odevzdán
projektový záměr, ke kterému se vyjádří Společný sekretariát Olomouc a to z pohledu souladu projektu s cíli
programu. Bez tohoto stanoviska nebude žádost přijata ke kontrole a hodnocení. Žádost o dotaci, kterou předkládá
vedoucí partner, musí být odeslána do dne 30.09.2017. Termín zasedání Monitorovacího výboru, který rozhoduje o
podpoře projektů, je prozatím stanoven na dne 18.02.2018. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční projekt, jsou
výdaje i dotace v měně EUR a je nutné si uvědomit možné kurzové rozdíly, které mohou vzniknout mezi datem podání
žádosti o dotaci a dobou nárokování proplacení dotace. Veškeré kurzové ztráty jdou za žadatelem. Jednou z
povinných příloh dokládaných k žádosti o dotaci je i příloha č. 30 Příručky pro žadatele - Prohlášení českého partnera.
V části a) obecné prohlášení se prohlašuje, že město má a bude mít dostatečné finanční prostředky pro realizaci své
části projektu, a to na zajištění spolufinancování příslušející části způsobilých výdajů (povinný spolupodíl na
způsobilých výdajích) a všech nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prohlášení podepisuje ST, bylo by vhodné
jeho prohlášení podpořit souhlasem zastupitelstva města. Záměr rekonstrukce ulice Na Zadomí (jižní a západní část)
je součástí schváleného seznamu prioritních investic města pro období 2017-2020 viz příloha č. ZM 115 - 4/6. Doklad
o zabezpečení financování projektu, tedy usnesení ZM s konkrétními částkami, se dokládá v případě schválení
projektu Monitorovacím výborem k financování a to před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rozpočtu na rok
2017 jsou pro revitalizaci ulice Na Zadomí schváleny finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč (zpracování dokumentace
pro provedení stavby). Předpoklad pro realizaci projektu je získání dotace.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit zapojení města Nové Město nad Metují jako partnera do přeshraničního projektu, na který bude
podána žádost o dotaci do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Doporučit ZM schválit „Dohodu o
spolupráci na projektu“, pověřit ST jejím podpisem. Doporučit ZM přislíbit zahrnutí projektu „Hudební duch pohraničí“
do rozpočtu města na příští rok.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 373- 16032/17,
(uložen úkol číslo 22349).
RM doporučuje ZM schválit zapojení města Nové Město nad Metují, jako partnera, do přeshraničního projektu „Hudební duch
pohraničí“, na který bude podána žádost o dotaci do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. RM doporučuje ZM
schválit „Dohodu o spolupráci na projektu“ s městem Duszniki Zdrój a pověřit ST jejím podpisem. RM doporučuje ZM
souhlasit se zajištěním finančních zdrojů v roce 2018 na spolufinancování rekonstrukce ulice Na Zadomí (jižní a západní
část) v rámci přeshraničního projektu „Hudební duch pohraničí“ a pověřit ST podpisem prohlášení českého partnera,
týkající se prohlášení o zajištění vlastních povinných zdrojů spolufinancování, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/13.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.14 Žádost o dotaci na projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
V rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP"), prioritní oblasti 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v
sídlech bude možné předkládat žádosti o dotaci na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Dle
harmonogramu uvedeném na stránkách OPŽP je předpokládaný termín vyhlášení výzvy dne 15.06.2017 a
předpokládané datum ukončení příjmu žádostí dne 15.09.2017. Konkrétní požadavky budou známy až ve chvíli
otevření výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. Dotace činí 60 % ze způsobilých výdajů projektu, vlastní prostředky
na spolufinancování musí být ve výši 40 %. Na základě informace o možnosti čerpání dotačních finančních prostředků
bylo na základě poptávky zadáno zpracování studie „Parku Březinky“ firmě green4plan s.r.o., která zároveň
zpracovává projektovou dokumentaci ve stupni projektu pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro
provedení stavby. Předpokládaný náklad na realizaci kompletního parku je 5,8 mil. Kč. Uznatelnými náklady jsou však
jen výsadba zeleně a pravděpodobně přírodní komunikace, což z celkové částky činí cca 2,6 mil. Kč. Ostatní položky
budou muset být realizovány z rozpočtu města. Záměrem města při získání dotace je připravit území, vybudovat
nejdůležitější komunikace v parku (částečně z dotace), poté provést výsadbu (z větší části z dotace) a pak postupně
park dobudovávat a vybavovat mobiliářem apod. dle finančních možností města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádostí o dotaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 373- 16033/17,
(uložen úkol číslo 22350).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace parku
veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují“.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Návrh restaurátorských a konzervačních prací pro město Nové Město nad Metují (z PVO 247 - 1/1)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/15 - Flash Příloha: RM 373 - 3/15 - Flash

Na základě úkolu č. 22117 z PVO 246- 11604/17 ze dne 02.05.2017 - „MST - pomník J. Marka - k osvobození 1945“
ve znění: „PVO ukládá TS zajistit vyčištění pomníku J. Marka umístěného mezi klášterem Milosrdných bratří a
hotelem Metuj v ul. Komenského s tím, že před tím bude ve spolupráci s OMM prověřeno vlastnictví pomníku.“ byl
předložen vedoucím TS k projednání návrh na vyčištění pomníku, který bylo konzultován s restaurátorem p. Petrem
Tomášem, který zpracoval "Návrh restaurátorských a konzervačních prací". Nelze vyčistit pouze barvou postříkanou
část, je třeba udělat komplexní očistění a impregnaci celého díla. Technologický postup vč. ocenění (tj. návrh
restaurátorských a konzervačních prací pro město Nové Město nad Metují) viz příloha č. RM 373 - 3/15. V současné
době se navrhuje projednání v RM, zda položku schválit jako položku, která patří do působnosti OMM. Jedná se o
opravu památníku a úkol by měl převzít OMM (nejedná se o kulturní památku, která by byla zapsaná v ústředním
seznamu kulturních památek). Návrh na provedení restaurátorských a konzervačních prací zpracovaný p. Petrem
Tomášem je oceněn na částku ve výši 55.000 Kč. Památník je zařazen v evidenci majetku města Nové Město nad
K rozhodnutí:
Schválit provedení restaurátorských a konzervačních prací na památníku v ul. Komenského jako investiční položku v
rámci org. 1742 - Místní památky. Schválit rozpočtové opatření přesun částky 55 tis. Kč z org. 122 Program
regenerace - příspěvky na obnovu památek na org. 1742 Místní památky.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlejší opravu, doporučujeme zařazení restaurátorských prací do působnosti
OMM v rámci org. 1742 - Místní památky. Pro zajištění restaurátorských prací bude nutné schválit rozpočtové
opatření. OMM navrhuje rozpočtové opatření přesun částky 55 tis. Kč z org. 122 Program regenerace - příspěvky na
obnovu památek na org. 1742 Místní památky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 373- 16034/17,
(uložen úkol číslo 22351).
RM schvaluje provedení restaurátorských a konzervačních prací na památníku v ul. Komenského ve znění přílohy č. RM
373 - 3/15. RM schvaluje zařazení těchto prací jako novou položku v rámci § 3326 - Místní památky. RM schvaluje
rozpočtové opatření přesun částky 55 tis. Kč z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (org. 122) na §
3326 - místní památky. RM ukládá OMM zajištění provedení restaurátorských prací.
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RM 373 - 5.6.2017

3.16 Podání žádosti o dotaci na projekt "Cykloregion Vlastimila Moravce"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/16 - Flash Příloha: RM 373 - 3/16 - Flash

ZM dne 10.09.2015 usnesením č. ZM 109-7328/15 schválilo projektový záměr „Cykloregion Vlastimila Moravce“
spojující cyklotrasou města a obce Nové Město nad Metují, Chlístov, Val, Dobruška, Podbřezí, Bílý Újezd, SolniceJeštětice. Tento projektový záměr byl začleněn jako „regionální cyklotrasa“ spojující dálkové cyklotrasy v
Královéhradeckém kraji. V Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů je
zanesen jako strategický směr 1. 6 Propojení dálkových tras č. 14 a č. 22 po ose Rychnov nad Kněžnou- DobruškaNové Město nad Metují-Náchod. Cílem je vytvoření a propojení dálkových cyklotras a především zajištění vhodných
infrastrukturních podmínek pro její uživatele. S touto strategií souvisí vyhlášení dotačního programu „Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, číslo 17RRD05 Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje. Jedná se o investiční dotaci na rozvoj a budování dálkových cyklotras prostřednictvím
podpory tvorby projektových dokumentací a výkupů pozemků a dalších kroků vedoucích k budoucímu rozvoji
dálkových cyklotras. Žádosti o dotaci se předkládají do dne 22.06.2017, doba realizace projektu ode dne 01.01.2017
do dne 30.11.2019, maximální procentuální podíl dotace na způsobilých výdajích 90 %, v jednotlivém případě max. 2
mil. Kč. V letošním roce by město předložilo dvě žádosti: A) zpracování dokumentace pro stavební povolení v
podrobnostech prováděcí dokumentace na stavební úpravy ulice Chlístovská, stavební úpravy stávající komunikace v
celé šíři, předpokládané náklady 175.000 Kč bez DPH a ulice Železova louka, stavební úpravy stávající komunikace,
předpokládané náklady 130.000 Kč bez DPH, B) zpracování dokumentace k územnímu řízení pro úsek nad oborou,
podél lesa a poté lesem směr sádka a ulice Železova louka - novostavba stezky pro pěší a cyklisty, předpokládané
náklady 285.000 Kč bez DPH. Mapový podklad viz příloha. Předpokládaný termín realizace projektu (zpracování
projektových dokumentací 2017). Předpokladem a cílem celé strategie kraje je, postupně v jednotlivých krocích v
průběhu následujících let přes jednotlivé stupně projektových dokumentací stavebně zrealizovat jednotlivé úseky
navržených cyklotras zahrnutých v nadregionální strategii Královéhradeckého kraje. Tzn., že v případě města by se v
příštím roce (začátkem roku) u projektu A) podala žádost o dotaci na realizaci a u projektu B) žádost o dotaci na
zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Zpracování PD jsou 4 měsíce od uzavření SOD a bezproblémové
stavební řízení zhruba 2 měsíce. Z tohoto důvodu je potřeba zahájit projekční práce dříve než bude o poskytnutí
přidělení dotace rozhodnuto, dle výzvy má poskytovatel dotace 150 dní od uplynutí lhůty pro podání žádosti o dotaci.
V případě, že bychom čekali na rozhodnutí o přidělení dotace, není šance požádat o dotaci na další pokračování akce
začátkem roku 2018.
V rozpočtu města nejsou na zpracování projektových dokumentací jednotlivých úseků schváleny finanční prostředky.
Proto tento bod souvisí s předkládaným bodem RM 373 čl. 3/21 "Nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017".
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádostí o dotaci. Schválit zahájení výběru zhotovitele příslušné projektové dokumentace
následně po podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
Dříve, než bude podána žádost o dotaci, je potřeba schválit finanční prostředky na PD, které jsou součástí
předkládaných seznamu nových investiční akcí (červnové ZM).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 373- 16035/17,
(uložen úkol číslo 22352).
RM doporučuje ZM schválit podání žádostí o dotaci z programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj a budování dálkových a na
ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, číslo 17RRD05 na projekt „Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská
a Železova louka“ a projekt „Cykloregion Vlastimila Moravce - lesem Obora“. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem
žádostí. Dále RM schvaluje zahájení výběru zhotovitele příslušné projektové dokumentace a zadání zpracování projektové
dokumentace následně po podání žádosti o dotaci.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.17 Zápis č. 13 z jednání Komise pro vyváženou dopravu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/17 - Flash Příloha: RM 373 - 3/17 - Flash

RM je předkládán zápis č. 13 z jednání Komise pro vyváženou dopravu, které se uskutečnilo dne 30.05.2017.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem č. 13.z jednání Komise pro vyváženou dopravu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných
Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 373- 16036/17
RM se seznámila se zápisem č. 13 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 30.05.2017 a bere tento zápis na
vědomí ve znění přílohy č. RM 373 - 3/17.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/18 - Flash Příloha: RM 373 - 3/18 - Flash

Dne 10.03.2017 byla uzavřena realizační smlouva s firmou AECOM CZ s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Stará
ekologická zátěž Elton – sanace znečištění, I. etapa“. Nyní je vypracován dodatek č. 1 této smlouvy, který upravuje
začlenění položek rozpočtu do jednotlivých etap a četnost konání kontrolních dnů. Tento dodatek byl schválen
přiděleným manažerem projektu ze SFŽP.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017
Odůvodnění:
Tímto dodatkem č. 1 nedojde ke změně ceny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 373- 16037/17,
(uložen úkol číslo 22353).
RM schvaluje dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017 na akci „Stará ekologická zátěž Elton – sanace
znečištění, I. etapa“ mezi městem a firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7, ve znění přílohy č. RM 373 - 3/19 a
pověřuje ST jeho podpisem.
RM 373 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

3.19 Námitka proti spojenému územnímu a stavebnímu řízení ve věci Rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/19 - Flash Příloha: RM 373 - 3/19 - Flash

Dne 12.05.2017 a následně dne 19.05.2017 byly podány námitky proti spojenému územnímu a stavebnímu řízení ve
věci Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty. Námitky podal p. V. S. a dále
spolek Občanské sdružení Vrchoviny krásnější. Změnu původního, nyní prý obcí zdevastovaného mostu považují jako
negativní zásah do práv veřejnosti při změně způsobu původně pro dopravu vystavěného mostu v roce 1907 na lávku
pro pěší. Důvodem pro podání námitky je požadavek na uvedení mostu do jeho původního stavu s původním
způsobem využití. Celý text námitek je uveden v příloze č. RM 373 - 3/19.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a projednat námitku p. V. S. a spolku Občanské sdružení Vrchoviny krásnější.
Odůvodnění:
Usnesením Rady města č. RM 349- 14839/16 ze dne 06.06.2016 bylo řešeno provedení rekonstrukce kamenného
mostu. Po projednání byla zvolena varianta rekonstrukce na lávku pro pěší a takto bylo zadáno i zpracování
projektové dokumentace. Způsob provedení rekonstrukce mostu byl opakovaně před jednáním RM projednáván i s
Osadním výborem Vrchoviny. Osadním výborem Vrchoviny byla odsouhlasena varianta provedení lávky pro pěší. Dne
30.05.2017 bylo předáno Odborem majetku města na Odbor výstavby a regionálního rozvoje odůvodnění k námitkám
ohledně technického charakteru. Nyní je nutné doplnit vyjádření města jako vlastníka.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann se dotázal na cenu mostu, který by byl pojízdný tak, jak požaduje p. S. ORM - odhad je cca 6 mil. Kč.
K Čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 373- 16038/17,
(uložen úkol číslo 22354).
RM se seznámila s námitkami p. V. S. a spolku Občanské sdružení Vrchoviny krásnější, ve kterých je vysloven nesouhlas s
tím, aby byl mostek ve Vrchovinách určen pouze pro pěší, tak jak bylo rozhodnuto usnesením č. RM 349-14839/16 dne
06.06.2016. RM trvá na svém původním rozhodnutí ze dne 06.06.2016 - provedení rekonstrukce kamenného mostu ve
Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty.
RM 373 Potvrzuje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.20 Žádost o instalaci vodorovného dopravního značení na autobusovém terminálu Rychta
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/20 - Flash Příloha: RM 373 - 3/20 - Flash

Městská policie Nové Město nad Metují zažádala město, jako vlastníka pozemní komunikace, o instalaci vodorovného
dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v prostoru při výjezdu z autobusového terminálu ve směru
ulice Nádražní, viz příloha - situace v ortofoto. Jako odůvodnění uvádí řadu stížností od občanů a řidičů autobusů na
stání automobilů v tomto úseku. Při řešení takto zaparkovaných vozidel dochází často ke sporům mezi řidiči a MP,
neboť se řidiči domnívají, že v křižovatce nestojí. MP vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejfrekventovanějších
míst, nejsou schopni zajistit dodržování obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Náklady na provedení
tohoto značení činní cca 3 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s provedením vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení – žlutá čára“ v prostoru při
výjezdu z autobusového terminálu Rychta ve směru ulice Nádražní.
Odůvodnění:
Stanovisko PČR DI Náchod: S navrhovaným značením, pokud na něm budete trvat, souhlasím. Mělo by být
instalováno po obou stranách výjezdu (viz příloha - foto se zaparkovanými auty). Připomínám však, že by v těchto
případech měla fungovat MP, jelikož se jedná o dodržování obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
která je dopravnímu značení nadřazená. V daném místě se nesmí zastavit již z obecné úpravy provozu a neznalost
lidi neomlouvá.
Stanovisko ORM: Souhlasíme se stanoviskem PČR DI Náchod, neboť na druhé straně tohoto úseku zákazové
vodorovné značení již je a dle přiložené fotografie ji někteří řidiči nerespektují a svou funkci zde ne vždy plní.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM prezentoval radním fotodokumentaci k projednávané záležitosti. Po krátké diskusi radní odsouhlasili
provedení vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v prostoru při výjezdu z
autobusového terminálu Rychta ve směru ulice Nádražní.
K Čl. 3. 20 USNESENÍ č. RM 373- 16039/17,
(uložen úkol číslo 22355).
RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v prostoru při výjezdu z
autobusového terminálu Rychta ve směru ulice Nádražní a pověřuje OMM k získání potřebných vyjádření a k samotné
instalaci.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

3.21 Nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017 (viz RM 372 - 3/1)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 3/21 - Flash Příloha: RM 373 - 3/21 - Flash

Na koncepční RM 372, která se uskutečnila dne 22.05.2017, byly mj. diskutovány možnosti realizace některých nově
navrhovaných investic, které neřešil rozpočet města na rok 2017, a které by bylo možné ještě v tomto roce realizovat,
vzhledem k příznivému vývoji rozpočtu. O tom musí rozhodovat ZM a poslední smysluplný termín k takovému
rozhodnutí je jeho červnové zasedání. Na RM byla podrobná diskuse přítomných o prioritách, kam by mohly volné
finanční zdroje směřovat. Radní se shodli, že další diskuse bude ještě na příští RM 373 a dále návazně i na semináři
zastupitelů, dne 05.06.2017. K projednání je příloze č. RM 373 - 3/21 předložena excelová tabulka, která obsahuje jak
původní souhrn navrhovaných nových investic, tak souhrn upravený.
K rozhodnutí:
Projednat navržené nové investice a přijmout doporučující usnesení pro ZM, se kterým budou zastupitelé seznámeni
na pracovním semináři, který navazuje na zasedání této RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Bližší komentář podal radním MST. Dohromady se nasbíralo 5.620.000 Kč. Po obsáhlejší diskusi radní odsouhlasili
usnesení ve znění: "RM doporučuje ZM schválit nové investiční položky rozpočtu pro rok 2017 ve znění přílohy č. RM
373 - 3/21."
K Čl. 3. 21 USNESENÍ č. RM 373- 16040/17,
(uložen úkol číslo 22356).
RM doporučuje ZM schválit nové investiční položky rozpočtu: měřič rychlosti v ul. Nahořanská, nákup sekačky, přeložení
městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská, chodník ul. T. G. Masaryka podél Lupusu, dokončení živičného povrchu
v ul. K Sirkárně, Družební ulice - oprava, Školní ulice - oprava, Johnova ul. - oprava, cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul.
Železova louka a podél lesa u Obory - PD, vše ve znění přílohy č. RM 373 - 3/21. RM doporučuje ZM schválit tato RO navýšení § 2223 - měřič rychlosti v ul. Nahořanská 100 tis. Kč, § 3745 - nákup sekačky 1 500 tis. Kč, § 3341 - přeložení
městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a Nahořanská 300 tis. Kč, § 2219 - chodník ul. T. G. Masaryka podél Lupusu 250 tis.
Kč, § 2212 - dokončení živičného povrchu v ul. K Sirkárně 500 tis. Kč, § 2212 - Družební ulice - oprava 100 tis. Kč, § 2212 Školní ulice - oprava 120 tis. Kč, § 2212 - Johnova ul. - oprava 2 000 tis. Kč, § 2219 - cyklostezka v ul. Chlístovská, v ul.
Železova louka a podél lesa u Obory - PD 750 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 3612 - zateplení
bytového domu č. p. 44 - 47 částka 2 400 tis. Kč, § 2219 - cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace 1 740 tis.
Kč, § 3313 - multifunkční objekt Kina 70 - PD 570 tis. Kč, § 3326 - oprava objektů historické a architektonické hodnoty dotace města 200 tis. Kč, § 2212 - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD 400 tis. Kč, § 3326 - program
regenerace - příspěvky na obnovu památek 110 tis. Kč, 3421 - dětské hřiště Krčín 100 tis. Kč, § 2219 - parkoviště v ul.
Havlíčkova - PD (od křižovatky "U Papežů" až po č. p. 219 ul. Nádražní) 50 tis. Kč, § 2219 - chodník v ul. Nádražní (MNK Klub - vlakové nádraží) - PD 50 tis. Kč.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 373 - 5.6.2017

Správa nemovitostí

15:40

OMM

4.1 Zápis ze 133. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN - 587) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/1 - Flash Příloha: RM 373 - 4/1 - Flash

Zápis ze 133. zasedání Bytové komise konané dne 10.05.2017.
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. 1 USNESENÍ č. RM 373- 16041/17,
(uložen úkol číslo 22357).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 133. zasedání Bytové komise konané dne 10.05.2017 ve znění přílohy č.
RM 373 - 4/1.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.04.2017
Identifikace:

(Int.: OSN - 588) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/2 - Flash Příloha: RM 373 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.04.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16042/17,
(uložen úkol číslo 22358).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 30.04.2017 ve znění
přílohy č. RM 373 - 4/2.
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN - 589) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/3 - Flash Příloha: RM 373 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16043/17,
(uložen úkol číslo 22359).
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2017 ve znění přílohy č. RM 373 - 4/3.
RM 373 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

4.4 Využití objektu "Stará škola"
Identifikace:

(Int.: OSN - 590) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/4 - Flash Příloha: RM 373 - 4/4 - Flash

Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273, předkládá RM k seznámení Zprávu o možném
využití objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků "Stará škola". S výše uvedenou zprávou bylo již seznámeno vedení města na
schůzce konané 25.05.2017 v kanceláři ST - viz zápis z jednání v příloze č. RM 373 - 4/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zprávu o možném využití objektu "Stará škola".
Odůvodnění:
Z několika setkání zástupců Spolku Krčín a vedení města vznikl požadavek na zpracování podrobné zprávy na možné
využití objektu Stará škola. Nyní je RM tato zpráva předložena k seznámení. Dle názoru OSN je způsob využití
objektu pro spolkovou činnost v tomto rozsahu navržen velmi velkoryse (2x divadlo, apod.) a ve zprávě chybí údaje
týkající se odhadu nákladů na realizaci takového záměru.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Delší diskuse o tom, jak bude možné ze strany města dále postupovat a spolupracovat se Spolkem Krčín. Bylo
vysvětleno, že nezbytné je nejdříve dojít k rozhodnutí o návrhu zařadit objekt Staré školy mezi památky, což je věcí
Ministerstva kultury, kam byl ze strany veřejnosti návrh podán. Pak by teprve bylo možné uzavřít smlouvu o výpůjčce
objektu pro Spolek a návazně na to přistoupit k realizaci těch záměrů, na kterých se Spolek Krčín s městem dohodne.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16044/17,
(uložen úkol číslo 22360).
RM bere na vědomí Zprávu o možném využití objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků "Stará škola" předloženou Spolkem Krčín,
Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 04649273.
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Vyřazení krouhacího stroje a potřeba GO universálního robota RE22
Identifikace:

(Int.: OSN - 591) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/5 - Flash Příloha: RM 373 - 4/5 - Flash

Na základě žádosti vedoucí školní kuchyně "ZŠ Komenského" předkládá OSN informaci o nutnosti provést vyřazení
starého krouhacího stroje (inv. č. 4/538-4) a provedení GO (generální opravy) universálního robota RE 22 (inv.
č.4/538-7). Generální oprava byla poptána u dvou dodavatelů gastrotechniky. Náklady na GO jsou 67.933 Kč vč.
DPH. Náklady na pořízení nového zařízení stejného typu 209.000 Kč vč. DPH. Vyřazení stávajícího krouhacího stroje
je odůvodněno špatným technickým stavem zařízení a bezpečností práce. Obě výše uvedené zařízení jsou v majetku
města Nové Město nad Metují a jsou součástí nájemní smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a fy Scolarest
spol. s r.o. Provedení generální opravy výše uvedeného zařízení bude kryto z rozpočtu OSN.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí potřebu provést vyřazení a GO gastro zařízení.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že uvedené zařízení je v majetku pronajímatele, a ze smlouvy nájmu plyne povinnost udržovat ho v
provozuschopném stavu, je dle názoru OSN nutné tento stav řešit. V porovnáním s pořizovací cenou nového zařízení
se generální oprava jeví jako rozumné řešení.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16045/17,
(uložen úkol číslo 22361).
RM bere na vědomí nutnost provést vyřazení starého krouhacího stroje (inv. č.4/538-4) a provedení GO (generální opravy)
universálního robota RE 22 (inv. č.4/538-7). Finanční náklady na provedení generální opravy výše uvedeného zařízení budou
kryty z rozpočtu OSN.
RM 373 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.6 Smlouva o dílo č. 139/2017
Identifikace:

(Int.: OSN - 592) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/6 - Flash Příloha: RM 373 - 4/6 - Flash

Smlouva o dílo č. 139/2017 na provedení rekonstrukce podlahy v objektu kuchyně Školní jídelna a kuchyně "ZŠ
Malecí" v hodnotě 99.840 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy KLM průmyslové
podlahy, 28. října 706, Nové Město nad Metují, IČO: 65220838.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o dílo č. 139/2017.
Odůvodnění:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu v režimu do 100 tis. Kč bez DPH. Výběrové řízení proběhlo na OSN.
OSN předkládá ke schválení SOD na provedení realizace. Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav, na kterou je
plánováno 450 tis. Kč vč. DPH. Smlouva připravena dle schválené vzorové smlouvy.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním p. Horvat. Mgr. Černý - uvedl, že by byl velmi opatrný na povrch podlahy z důvodu její
kluzkosti. OSN - vedoucí ŠJ pí Součková odsouhlasila povrch, který nebude kluzký. Je rád, že ze záměru dlažby
ustoupili, bude tam vrstvená průmyslová podlaha vhodná pro kuchyně. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednacím sále.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16046/17,
(uložen úkol číslo 22362).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 139/2017 na provedení rekonstrukce podlahy v objektu kuchyně Školní jídelna a kuchyně
"ZŠ Malecí" v hodnotě 99.840 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy KLM průmyslové
podlahy, 28. října 706, Nové Město nad Metují, IČO: 65220838, ve znění přílohy č. RM 373 - 4/6, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost nájemce nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN - 593) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/7 - Flash Příloha: RM 373 - 4/7 - Flash

Žádost nájemce nebytových prostor, Centrum Najáda s.r.o., ul. 28. října, Nové Město nad Metují, IČO: 27530434,
který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října, o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení
objektu. Technické zhodnocení spočívá v provedení úprav (rozšíření) stávajícího prostoru venkovního solária.
Nájemce provede úpravy na vlastní náklady. Předpokládané náklady činí 193.100 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Vyhovět žádosti nájemce nebytových prostor, o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení objektu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje souhlas udělit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 373- 16047/17,
(uložen úkol číslo 22363).
RM souhlasí se žádosti nájemce nebytových prostor, Centrum Najáda s.r.o., ul. 28. října, Nové Město nad Metují, IČO:
27530434, který užívá prostory v objektu č. p. 415, ul. 28. října o udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení
objektu a ukládá OSN vystavit souhlas vlastníka, ve znění přílohy č. RM 373 - 4/7.
RM 373 Souhlasí.

STIS

Stránka 39 z 60

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

4.8 Bytová komise - dotaz, informace
(Int.: OSN - 594)

Identifikace:

Na zasedání BK dne 10.05.2017 byl vznesen dotaz se strany některých členů, který se týkal budoucnosti objektu č. p.
426 (budova bývalého štábu - areál býv. kasáren). OSN informovalo členy o tom, že objekt je ve vlastnictví KHK a že
vlastník bude objekt pravděpodobně prodávat. V rámci diskuse zazněla obava, aby z tohoto objektu nevznikla např.
ubytovna (v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny a nedostatku bytů). Dále padla otázka, zda by se nemělo
město snažit o získání výše uvedeného objektu do majetku a nerozšířit tak vlastní bytový fond.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace z BK.
Odůvodnění:
Ze strany některých členů BK je zde obava, aby z objektu č. p. 426 nevznikla např. ubytovna. Tento bod je uveden i v
zápisu z jednání BK. Vyjádření OSN: Dle koncepce bytové politiky je bytový Fond dostatečný a lze jej doplnit o cca 56 malometrážních bytových jednotek. V případě, že by město chtělo objekt koupit, je třeba se zmínit o pořizovací ceně
a hlavně o nákladech na případnou adaptaci objektu k bydlení. Dle údajů archivu OVRR je objekt zkolaudován k
bydlení + provozovna kadeřnictví.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - případný záměr prodeje hlídáme, objekt zatím nebyl KHK od školy předán.
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 373- 16048/17,
(uložen úkol číslo 22364).
RM bere na vědomí informace ze zasedání BK, týkající se budoucnosti objektu č. p. 426 (bývalý štáb v areálu býv. kasáren).
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.9 Pronájem nebytových prostor č. p. 201, ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

(Int.: OSN - 595) Zdroj. dokum.: RM 373 - 4/9 - Flash Příloha: RM 373 - 4/9 - Flash

Pronájem nebytových prostor bývalé galanterie v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka. Jedná se o reakci na
zveřejněný záměr pronájmu. Rozhodnutí o pronájmu jedinému zájemci p. Ulma Jaroslav, IČO: 73653195, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 789 Kč/m2/rok, tj. 30.000 Kč/rok. Zájemce nabízí využití volného
prostoru pro zřízení částečně jako bazar a částečně jako zastavárnu.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s nabízeným záměrem a pronajmout výše uvedený nebytový prostor zájemci.
Odůvodnění:
Uchazeč nabídl cenu nižší, než uvedená minimální nabídková cena. Vzhledem k tomu, že uchazeč nabízí provést
úpravu prostor (oprava podlahy, omítek, výmalba - potvrzeno telefonicky) na vlastní náklady, OSN doporučuje prostor
pronajmout s podmínkou uvedení povinnosti rekonstrukce podlahy, omítek a výmalby přímo do smlouvy bez možnosti
náhrady nákladů při ukončení nájmu. Důvodem k tomuto ústupku je to, že o zveřejněný prostor měl během pěti
měsíců zájem pouze tento jediný uchazeč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní rozhodli o vypsáním nového zveřejnění záměru pronájmu s postupem dle schválené cenové mapy.
K Čl. 4. 9 USNESENÍ č. RM 373- 16049/17,
(uložen úkol číslo 22365).
RM nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka zájemci p. Jaroslavu Ulmovi, IČO:
73653195, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 789 Kč/m2/rok, tj. 30.000 Kč/rok, a to z důvodu nízké
nabídkové ceny, která je nižší než stanoví cenová mapa.
RM 373 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

4.10 Pronájem nebytových plynových kotelen v č. p. 6 a v č. p. 1145 - zveřejnění záměru uzavření nové
smlouvy
Identifikace:
Zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6 náměstí Republiky
(radnice) a v č. p. 1145 Českých bratří (Dům s pečovatelskou smlouvou). Jedná se o pronájem prostor, který souvisí s
provozováním plynových kotelen společnosti PNT s.r.o. Tyto kotelny se pronajímají vždy na dobu jednoho
kalendářního roku. V této chvíli se jedná o zveřejnění záměru prodloužení smlouvy do dne 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru uzavření nové smlouvy.
Odůvodnění:
Provozování plynových kotelen ve výše jmenovaných objektech je spojeno s pronájmem nebytových prostor těchto
kotelen. Pronájem je nyní nutno sjednat na stejnou dobu jako bylo vypsána veřejná zakázka na dodávky tepla, tedy
do dne 31.12.2018.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 10 USNESENÍ č. RM 373- 16050/17
RM souhlasí se zveřejněním záměru uzavření nové Smlouvy o pronájmu nebytových prostor plynových kotelen v č. p. 6
náměstí Republiky a v č. p. 1145 Českých bratří ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 373 - 5.6.2017

Školství, kultura a sport

16:10

OSKS

5.1 Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/1 - Flash Příloha: RM 373 - 5/1 - Flash

Identifikace:

OSKS navrhuje v rámci půlroční aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území SO ORP Nové Město nad Metují a na základě pracovních schůzek OSKS se zástupci škol a školských zařízení
a se zástupci MAS PV doplnit v kategorii B/ "Investiční priority" o položku „Úprava a využití zahrady“. Týká se těchto
zařízení: MŠ Na Františku, MŠ Rašínova, DDM Stonožka. Jedná se o předběžný seznam projektových záměrů bez
ohledu na současné možnosti dotačních titulů.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doplněním Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání.
Odůvodnění:
OSKS: Doporučujeme souhlasit s aktualizací Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání.
OMM: Doporučujeme zařadit do Strategického rámce pro případ, že by se objevila v následujících letech možnost
získat dotační prostředky na realizaci zahrad dle zpracovaných studií.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 373- 16051/17,
(uložen úkol číslo 22366).
RM souhlasí s doplněním položky „Úprava a využití zahrady“ v rámci aktualizace Strategického rámce Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují, a to v kategorii B/ "Investiční priority" u těchto škol a
školských zařízení: Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588. RM ukládá OŠKS předložit RM
aktualizovaný Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.9.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/2 - Flash Příloha: RM 373 - 5/2 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16052/17
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pronajala prostory kotelny, které se nacházejí
v budově školy, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

5.3 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/3 - Flash Příloha: RM 373 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16053/17
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 pronajala prostory kotelny, které se
nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/4 - Flash Příloha: RM 373 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16054/17
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod pronajala prostory kotelny,
které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/5 - Flash Příloha: RM 373 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín Náchod žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem
kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16055/17
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy,
a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/6 - Flash Příloha: RM 373 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod žádá v
souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZUŠ B. Smetany".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16056/17
RM souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres
Náchod pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/7 - Flash Příloha: RM 373 - 5/7 - Flash

Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MMUZ.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 373- 16057/17
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
muzea, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/8 - Flash Příloha: RM 373 - 5/8 - Flash

Ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem
kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v KMN.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 373- 16058/17
RM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Nové Město nad Metují pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově
knihovny, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.
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5.9 Žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem kotelny - MSSS Oáza
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/9 - Flash Příloha: RM 373 - 5/9 - Flash

Ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.07.2017do 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 373- 16059/17
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se
nacházejí v budově organizace, a to na dobu ode dne 01.07.2017 do dne 31.12.2018.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Rašínova"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/10 - Flash Příloha: RM 373 - 5/10 - Flash

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2017/2018 v 5 třídách: 1. tř. - 25 dětí, 2. tř. - 25 dětí, 3. tř. - 25 dětí, 5. tř. – 28 dětí, 6. tř. – 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, pro školní rok 2017/2018
dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 373- 16060/17
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, schvaluje pro školní rok 2017/2018 výjimky z
počtu dětí pro třídy 1., 2., 3., 5. a 6. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 373 - 5/10. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 373 Schvaluje.
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5.11 Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/11 - Flash Příloha: RM 373 - 5/11 - Flash

Identifikace:

Dne 12.05.2017 se konala porada ředitelek novoměstských mateřských škol. Ředitelky zhodnotily zápis dětí do MŠ a
konstatovaly, že dětí je podstatně méně. Dále ředitelky projednávaly výši úplaty za předškolní vzdělávání a dohodly
se na částce 400 Kč za dítě a měsíc. Doposud byla výše úplaty 300 Kč za dítě a měsíc, řadu let se neměnila.
Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání doporučili pracovníci České školní inspekce při inspekční činnosti v "ZŠ a
MŠ Krčín" v prosinci 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v novoměstských MŠ.
Odůvodnění:
Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitel školy (§ 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)). Vzdělávání v posledním ročníku
mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše jednoho školního roku.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na trendy v počtech dětí do budoucna - nárůst - pokles? Mgr. Kupka - má to klesající tendenci, ještě
příští rok zřejmě mírný propad, pak by se měla situace minimálně stabilizovat. Trochu napomoci by mohl budoucí
příjem mladších dětí věku 3 let.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 373- 16061/17
RM bere na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání, která ode dne 01.09.2017 bude 400 Kč za dítě a měsíc.
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.12 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/12 - Flash Příloha: RM 373 - 5/12 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 9 tis. Kč na
podporu technických kroužků od společnosti Mesa Parts, s.r.o., Vysokov 112. Zároveň ředitelka školy informuje RM o
podání žádosti o grant ve výši 40 tis. Kč v rámci investičního dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení
mateřských škol".
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 373- 16062/17
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín ve výši 9 tis. Kč od společnosti Mesa
Parts, s.r.o., Vysokov 112, na podporu technických kroužků.
RM dále bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o podání žádosti o grant ve výši 40 tis. Kč
v rámci investičního dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení mateřských škol".
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru - "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/13 - Flash Příloha: RM 373 - 5/13 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s přijetím věcného daru v hodnotě 4.682,70 Kč ve formě barevné látky
od společnosti Batex-T s.r.o., Nové Město nad Metují, Rašínova 278.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím věcného daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 373- 16063/17
RM souhlasí s přijetím věcného daru v hodnotě 4.682,70 Kč ve formě barevné látky pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, od společnosti Batex-T s.r.o., Nové Město nad Metují, Rašínova 278.
RM 373 Souhlasí.
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5.14 Žádost o povolení kulturní akce - Promenádní koncerty na Husově náměstí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/14 - Flash Příloha: RM 373 - 5/14 - Flash

Ředitel MK žádá o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství pro pořádání promenádních koncertů na
části Husova náměstí v prostoru plochy před "vlaštovkami" ve dnech 02.07., 09.07.,16.07., 30.07., 06.08., 13.08.,
20.08. a 27.08.2017 od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha č. RM 373 - 5/14. Zároveň žádá o bezplatné zapůjčení a
postavení krytého pódia na tyto koncerty. V sobotu 22.07.2017 se uskuteční na Husově náměstí koncert skupiny
"Pink Floyd Revival" (schváleno usnesením č. RM 364-15643/17), z toho důvodu bude nutné v případě schválení
promenádních koncertů na tento termín kryté pódium uklidit a následně znovu postavit.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pořádáním promenádních koncertů na Husově náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce za splnění podmínek pro pořádání akcí na HN.
Vyjádření OS: Umístění pódia odebralo v roce 2016 významnou část míst na stání pro auta svatebčanů před
vlaštovkami, což působilo komplikace u svatebních obřadů. MP proto musela provádět zapáskování pro svatby až do
prostoru, kde jsou placená místa na stání. Obdobně to při stejném umístění pódia bude i letos, takže v obřadní dny
dojde ke snížení kapacity parkovacích míst pro návštěvníky města. Pokud musí být pódium opět umístěno v prostoru
před vlaštovkami, tak by bylo nejlépe uprostřed, ale natlačené až těsně na podloubí, hned vedle povolené
předzahrádky restaurace.
Vyjádření OF: Městský klub je dle OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku za zábor osvobozen.
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření MP: MP nemá k těmto akcím námitek.
Vyjádření OSKS: Souhlasíme s konáním promenádních koncertů. Kryté pódium je v těchto termínech volné.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 373- 16064/17,
(uložen úkol číslo 22367).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání promenádních koncertů na části Husova náměstí v
prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 02.07., 09.07.,16.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08. a 27.08.2017. RM dále schvaluje
bezplatné zapůjčení krytého pódia na promenádní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v prostoru před "vlaštovkami" od
pátku 30.06.2017 do pondělí 17.07.2017 a od pátku 28.07.2017 do pondělí 28.08.2017. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou
společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 28.8.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.15 Žádost Spolku rodičů při "ZŠ Komenského" o zapůjčení pódia
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/15 - Flash Příloha: RM 373 - 5/15 - Flash

Spolek rodičů při "ZŠ Komenského" žádá RM o zapůjčení krytého pódia na akci "Rozloučení se školou", kterou spolek
pořádá ve spolupráci se školou. Jedná se o soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi, kterém zahraje kapela složená ze
žáků školy. Akce se uskuteční ve čtvrtek 29.06.2017 od 14:00 do 16:30 hodin.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení pódia Spolku rodičů při "ZŠ Komenského" na akci "Rozloučení se školou".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme s postavením nízkého pódia bez zastřešení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 373- 16065/17,
(uložen úkol číslo 22368).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením nízkého pódia na zahradě Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, na akci "Rozloučení se školou", který pořádá Spolek rodičů při ZŠ Komenského ve čtvrtek
29.06.2017. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid nízkého pódia.
RM 373 Souhlasí.
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5.16 Žádost o zapůjčení pódia - Savage Company s. r. o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/16 - Flash Příloha: RM 373 - 5/16 - Flash

Jednatel společnosti Savage Company s. r. o. žádá RM o zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U
nás na zámku", který se uskuteční v sobotu 24.06.2017 na nádvoří novoměstského zámku. Jedná se o již tradiční
rodinný festival, který obsahuje koncerty, divadelní představení, loutkové divadlo a další doprovodné akce. Stavět
kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia na letní minifestival "U nás na zámku".
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu je časově na úkor
prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o pojmu "komerční účely", který byl mj. dopracován do "Pravidel" - viz bod 5/18.
K Čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 373- 16066/17,
(uložen úkol číslo 22369).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského zámku na letní minifestival "U
nás na zámku", který pořádá společnost Savage Company s.r.o. v sobotu 24.06.2017. Společnost Savage Company s.r.o.
bezplatným zapůjčením krytého pódia obdrží od města Nové Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 8.100 Kč. RM
ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia.
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.17 Žádost o zapůjčení pivních setů - obec Přibyslav
Identifikace:
Starostka obce Přibyslav žádá RM o souhlas se zapůjčením 10 kusů pivních setů na dny 23.06. - 26.06.2017 na akci
"Letní hasičský ples". Odvoz a dovoz pivních setů si pořadatel zajistí.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zapůjčením pivních setů obci Přibyslav.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 373- 16067/17
RM souhlasí se zapůjčením 10 kusů pivních setů obci Přibyslav na dny 23.06. - 26.06.2017 na akci "Letní hasičský ples".
RM 373 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.18 Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků - aktualizace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/18 - Flash Příloha: RM 373 - 5/18 - Flash

OŠKS předkládá RM aktualizovaná Pravidla a podmínky pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků.
Změna oproti původním "Pravidlům" spočívá v tom, že v čl. 1, bod 1 je uvedeno, komu se pódium, stan, koberec a
stánky mohou půjčovat - příspěvkovým organizacím a jiným subjektům na pořádání akcí v Novém Městě nad Metují,
případně v okolních obcích v rámci spádové oblasti Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Uvedené
předměty nebudou půjčovány ke komerčním účelům.
K rozhodnutí:
Schválit aktualizaci Pravidel a podmínek pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků.
Odůvodnění:
Pravidla byla konzultována s PRAV, UKIA a vedoucím OMM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/16.
K Čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 373- 16068/17
RM schvaluje aktualizaci Pravidel a podmínek pro používání městského pódia, stanu, koberce a stánků ve znění přílohy č.
RM 373 - 5/18.
RM 373 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

5.19 Zápis č. 10 z jednání KKULT
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/19 - Flash Příloha: RM 373 - 5/19 - Flash

Identifikace:

Dne 24.05.2017 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy oslav 100. výročí vzniku
československého státu, přípravu Dnů evropského dědictví 2017, které se uskuteční 09.09.2017 ve spolupráci s
městem Náchod. KKULT předkládá RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2017 - zařazeno jako
samostatný bod RM 373 - 5/20. Pan J. Hladík informoval o záměru skupiny Primitives Group uspořádat v našem
městě koncert, budou následovat další jednání. Paní Z. Pfeiferová informovala o práci Spolku Krčín - zachraňme
starou školu.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 10 z jednání KKULT ze dne 24.05.2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 373- 16069/17
RM se seznámila se zápisem č. 10 z jednání Komise kulturní ze dne 24.05.2017 ve znění přílohy č. RM 373 - 5/19 a bere
tento zápis na vědomí.
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.20 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/20 - Flash Příloha: RM 373 - 5/20 - Flash

Identifikace:

Dne 24.05.2017 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. předložila RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
2017 - podrobnosti viz příloha č. RM 373 - 5/20.
K rozhodnutí:
Projednat návrh KKULT na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2017 a doporučit ZM tento návrh schválit.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 373- 16070/17,
(uložen úkol číslo 22370).
RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného občanství města jako ocenění činnosti pro město navrženému
občanu města, ve znění přílohy č. RM 373 - 5/20. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října
2017 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.21 Zápis č. 9 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 373 - 5/21 - Flash Příloha: RM 373 - 5/21 - Flash

Identifikace:

Dne 24.05.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala kritéria pro rozdělování dotací
sportovním organizacím na rok 2018 a uložila předsedovi sestavit sedmičlennou pracovní skupinu, která připraví
návrh úpravy stávajících kritérií. V další části jednání vystoupil ST jako host KSPORT, rozebral vývoj financování
sportu v Novém Městě nad Metují a schvalování dotací sportovním klubům v letošním roce. Upozornil na snížení
dotace jednomu z klubů z důvodu prokázaného nesprávného vykázání členské základny a na problematické vykázání
členské základny Sportovním centrem. KSPORT předkládá RM návrh na snížení dotace Sportovnímu centru zařazeno jako samostatný bod č. RM 373 - 5/22.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 9 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 373- 16071/17
RM se seznámila se zápisem č. 9 z jednání Sportovní komise ze dne 24.05.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 373 - 5/21.
RM 373 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

5.22 Snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s. - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 24.05.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT předkládá RM doporučení ZM na snížení dotace
Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s., z částky ve výši 280.000 Kč na částku 35.500 Kč z důvodu
poskytnutí nesprávných údajů při vykazování členské základny.
K rozhodnutí:
Projednat návrh KSPORT na snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s., a doporučit ZM snížení
poskytnuté dotace.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Rozsáhlá diskuse radních, na jejímž konci bylo přijato doporučení ZM schválit snížení dotace Sportovnímu centru
Nové Město nad Metují, z.s., na částku ve výši 33.500 Kč.
K Čl. 5. 22 USNESENÍ č. RM 373- 16072/17,
(uložen úkol číslo 22371).
RM projednala návrh Komise sportovní na snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s., a to z důvodu
poskytnutí nesprávných údajů při vykazování členské základny. RM doporučuje ZM schválit snížení dotace Sportovnímu
centru Nové Město nad Metují, z.s., která mu byla schválena usnesením č. ZM 119-7561/17 ze dne 20.04.2017, a to částky
ve výši 280.000 Kč na 35.500 Kč. RM konstatuje, že poskytování dotací řeší zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, který v § 10a odst. 2 uvádí, že na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 373 - 5.6.2017

Finance

16:30

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2017
Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/1 - Flash Příloha: RM 373 - 6/1 - Flash

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2017 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Účetní závěrka města za rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/2 - Flash Příloha: RM 373 - 6/2 - Flash

Identifikace:

RM je předložena k projednání účetní závěrka města za rok 2016. FV projednal účetní závěrku dne 31.05.2017 a
doporučuje schválit. Výsledek hospodaření bude převeden na účet Výsledek hospodaření minulých účetních období.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit účetní závěrku města.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci zastupitelstva města. Podmínky a postup
schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní závěrka (výkazy) a
inventarizační zpráva. V rámci přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu
města, dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok
2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16073/17,
(uložen úkol číslo 22372).
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města Nové Město nad Metují za účetní období
2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 ve znění přílohy č. RM 373 - 6/2.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

6.3 Žádost o finanční podporu - Junák
Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/3 - Flash Příloha: RM 373 - 6/3 - Flash

Identifikace:

RM 365 projednala žádost vedoucího Junáku - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., o finanční
podporu při rekonstrukci střešního pláště klubovny "Vodárna". Celková částka rekonstrukce je cca 300 tis. Kč a spolek
žádal o dotaci z programu Královéhradeckého kraje a od dalších partnerů. RM svým usnesením č. RM 365-15696/17
uložila OF předložit RM žádost k novému projednání po obdržení informací o způsobu financování rekonstrukce
střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185. Podle dodatečné informace organizace spolek od Královéhradeckého
kraje získá dotaci 120 tis. Kč a z MŠMT 70 tis. V souladu s prvotní žádostí, tedy spolek žádá o dotaci města až 100
tis. Kč (dle rozhodnutí příslušných orgánů). Rozpočet zaslaný se žádostí platí. Přepokládaná realizace v srpnu 2017.
K rozhodnutí:
Projednat žádost vedoucího skautského střediska ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., o finanční podporu při
rekonstrukci střešního pláště
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16074/17,
(uložen úkol číslo 22373).
RM doporučuje ZM poskytnout dotaci spolku Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z. s., na obnovu
střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185 ve výši 100 tis. Kč, nejvýše však 50 % prokázaných výdajů. RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - navýšení § 3421 - položka Dotace Junák - český skaut, ÚTA NM - obnova střešního pláště
klubovny o částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3326 - položka Oprava objektů historické a
architektonické hodnoty - dotace města.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Změna přílohy č. 3 Směrnice č. 1/2014
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/4 - Flash Příloha: RM 373 - 6/4 - Flash

Kontrolou UKIA byla zjištěna chyba v Příloze č. 3 - Přehled příkazců operací a jejich oprávnění dle paragrafů
rozpočtové skladby, která je součástí Směrnice č. 1/2014 - Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů, kdy
nebyla provedena změna u klubu Mandlu, dříve vedeného na § 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Po
změně zřizovací listiny je Klub Mandl veden v rozpočtu na § 4344 - sociální rehabilitace. Ode dne 01.01.2017 byl dále
z důvodu změny legislativy nově zřízen samostatný § 2292 - dopravní obslužnost, která byl dříve vedena zahrnuta v
rámci § 2221. Příkazci operace se nemění.
K rozhodnutí:
Ne/schválit přílohu č. 3 Směrnice č. 1/2014.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16075/17
RM schvaluje změnu Přílohy č. 3 - Přehled příkazců operací a jejich oprávnění dle paragrafů rozpočtové skladby, která je
součástí Směrnice č. 1/2014 - Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů ve znění přílohy č. RM 373 - 6/4.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/5 - Flash Příloha: RM 373 - 6/5 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 373 - 6/5.
K rozhodnutí:
Ne/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. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16076/17,
(uložen úkol číslo 22374).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku města, majetku v evidenci Smuteční obřadní síně a "ZŠ Malecí" ve znění
přílohy č. RM 373 - 6/5.
RM 373 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

6.6 Žádost o povolení Berousek cirkus Sultán
Zdroj. dokum.: RM 373 - 6/6 Příloha: RM 373 - 6/6

Identifikace:

Berousek cirkus Sultán žádá o povolení hostování v Novém Městě ve dnech 18.06. - 22.06.2017. Během páteční
prohlídky obvyklého umístění cirkusů u stadiónu gen. Klapálka bylo zjištěno, že vzhledem k velikosti cirkusu by
muselo dojít i k odstavení několika kamiónů v části ulice 28. října. Uzavření této části by muselo být povoleno
příslušnými orgány, zejména policií ČR. Z časových důvodů bylo po projednání na ODSH, OMP a se ST navrženo
umístění cirkusu v areálu bývalých kasáren. Vzhledem k tomu, že se jedná o první umístění takové akce v tomto
místě, předkládáme žádost RM.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

OF - záležitost byla do jednání zařazena dnes na tzv. "žlutých papírech" z důvodu páteční schůzky se zástupci
Berousek cirkusu Sultán.
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16077/17,
(uložen úkol číslo 22375).
RM souhlasí s hostováním Berousek cirkusu Sultán v areálu Kasáren v Novém Městě nad Metují ve dnech 18.06. 22.06.2017.
RM 373 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 373 - 5.6.2017

Různé

16:40

7.1 Výpověď „Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 981302-0039/2008“
(dále jen „Dohoda“)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/1 - Flash Příloha: RM 373 - 7/1 - Flash

Frankovací stroj Pitney Bowes B900 sdružený s váhou, zakoupený v roce 1999 z technických důvodů nelze dále
využívat pro zajištění úhrady cen za poštovní zásilky. Z uvedených důvodů je třeba schválit podání výpovědi příslušné
dohody s Českou poštou. Vyřazení stroje je dáno ke schválení v bodě 6/5.
K rozhodnutí:
Ne/schválit podání výpovědi dohody s Českou poštou na frankovací stroj Pitney Bowes B900.
Odůvodnění:
Frankovací stroj Pitney Bowes B900 sdružený s váhou zakoupený v roce 1999 již nelze dále využívat pro zajištění
úhrady cen za poštovní zásilky. Důvodem je ukončení technické podpory výrobcem. Změny tarifů pošty tak již není
možné do váhy a stroje konfigurovat a není ani možné provést opravu stroje při poruše. Frankovací stroj se stal
prakticky nepoužitelným po poslední změně tarifů od 1. ledna 2017, kdy již nebylo možné objednat u dodavatele
tarifikační součástky pro hardware. Bylo vyřešeno nákupem nového stroje Neopost IS 350, na jehož používání již je
uzavřena nová dohoda s Českou poštou s. p.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 373- 16078/17,
(uložen úkol číslo 22376).
RM souhlasí s podáním výpovědi dohody s Českou poštou na frankovací stroj Pitney Bowes B900 a zmocňuje ST k podpisu
této výpovědi, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/1.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 VITA software - Dodatek č. 3 Smlouvy o technické podpoře číslo TP61/11
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/2 - Flash Příloha: RM 373 - 7/2 - Flash

Společnost VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, zapsaná u Městského soudu v
Praze, značka C/42951, je dodavatelem mj. SW pro zpracování agendy Přestupky. V souvislosti s personální změnou
na pozici přestupkové agendy a v rámci optimalizace pracovních procesů vznikl požadavek na rozšíření počtu licencí
pro agendu Přestupky. Kromě této licence je třeba ještě pořídit licenci pro vazbu na spisovou službu. Cena těchto
licencí je 11 942,70 Kč včetně DPH, navýšení podpory je o 853,05 Kč včetně DPH / čtvrtletí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 3 Smlouvy o technické podpoře číslo TP61/11.
Odůvodnění:
Na základě dalších potřeb a v rámci rozvoje a modernizace městského informačního systému dochází k rozšíření
počtu licencí přestupkové agendy. Pořízení těchto nových licencí je podchyceno v předloženém Dodatku č. 3 ke
smlouvě o technické podpoře číslo TP61/11. Text dodatku odsouhlasila právnička města.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 373- 16079/17,
(uložen úkol číslo 22377).
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o technické podpoře č. TP61/11, mezi městem Nové Město nad Metují a společností
VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/2, a pověřuje ST jeho
podpisem.
RM 373 Schvaluje.
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7.3 Žádost o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace informačních systémů na MěÚ Nové Město nad
Metují“
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 28. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura“, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivit
transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití kvality systémů IKT. Žádosti o dotaci se předkládají do
29.9.2017, projekty musí být zrealizovány do konce příštího roku, minimální způsobilé výdaje na projekt 1 mil. Kč,
maximální procentuální podíl dotace na způsobilých výdajích 90 % (85% Evropský fond pro regionální rozvoj, 5%
státní rozpočet). Financování dotace ex-post. Oddělení informatiky připravuje projekt s názvem „Rozšíření a
modernizace informačních systémů na MěÚ Nové Město nad Metují“, který bude navazovat na již zrealizované
projekty. V rámci tohoto projektu budou pořízeny nové informační systémy, konkrétně poštovní server, Mapový
aplikační server Marushka®, Pasport komunikací a dopravních značek, systémy na zvýšení vnitřní bezpečnosti,
podpory uživatelů, monitorování činností a zajištění auditu HW a SW. Dále bude zajištěno posílení infrastruktury LAN
MěÚ, včetně obnovy aktivních prvků a serverů v novém datovém centru. Předpokládané celkové výdaje projektu 1,9
mil. Kč bez DPH. Termín realizace projektu do konce roku 2018. Vzhledem k náročnosti žádosti o dotaci, studii
proveditelnosti a administraci procesu, bude na tyto činnosti poptána externí firma.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Odůvodnění:
V rámci tohoto projektu budou pořízeny nové informační systémy, konkrétně poštovní server, Mapový aplikační server
Marushka®, Pasport komunikací a dopravních značek, systémy na zvýšení vnitřní bezpečnosti, podpory uživatelů,
monitorování činností a zajištění auditu HW a SW. Dále bude zajištěno posílení infrastruktury LAN MěÚ, včetně
obnovy aktivních prvků a serverů v novém datovém centru. Díky výzvě č. 28 je příležitost zajistit z velké části
financování projektu ze zdrojů EU.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 373- 16080/17,
(uložen úkol číslo 22378).
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace informačních systémů na MěÚ Nové
Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č. 28 a pověřit ST jejím podpisem.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: TAJ, Provede: OI, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/4 - Flash Příloha: RM 373 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zákazu kouření.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat OZV č. 2/2017.
Odůvodnění:
V souvislosti s novým zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabyl
účinnosti dnem 31.05.2017, je třeba stávající OZV zrušit, protože tato vyhláška řeší zákaz kouření na místech, kde je
nyní zákaz stanoven přímo zákonem (např. v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby
mladší 18 let,
vnitřním zábavní prostory, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala). Dle zmocnění daného v §
17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., může obec obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a zakázat používání
elektronických cigaret na veřejném prostranství, které se nachází v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného
prostoru vyhrazeného pro aktivity osob mladších 18 let. Dle vyjádření MP v současné době není nutné takovou OZV
vydávat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 373- 16081/17,
(uložen úkol číslo 22379).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o zákazu
kouření, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/4.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.5 Vyřízení stížnosti Ing. V. Z. ze dne 24.04.2017
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/5 - Flash Příloha: RM 373 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Stížnost Ing. V. Z. na šikanózní jednání v souvislosti s vyřizováním stížnosti podané na činnost orgánu ZPF.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí sdělení KÚ KHK a konečné vyřízení stížnosti.
Odůvodnění:
Dne 22.05.2017 MěÚ obdržel od KÚ KHK výsledky přešetření způsobu vyřízení stížnosti podané společností Atelier
ZILVAR s.r.o. dne 06.03.2017, na jejíž nesprávně vyřízení Ing. Z. ve stížnosti ze dne 24.04.2017 poukazoval. Ze
strany nadřízeného orgánu bylo konstatováno, že stížnost byla vyřízena řádně. Z tohoto důvodu byla stížnosti Ing. Z.
ze dne 24.04.2017 vyhodnocena jako nedůvodná.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 373- 16082/17
RM bere na vědomí sdělení, kterým byla vyřízena stížnost Ing. V. Z. ze dne 24.04.2017 a sdělení KÚ KHK, kterým byl
přešetřen způsob vyřízení stížnosti řešené Odborem správy úřadu MěÚ, na jehož nesprávnost Ing. V. Z. ve stížnosti ze dne
24.04.2017 poukazoval, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/5.
RM 373 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 5.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Vyjádření organizátorů k pořádání Akademických týdnů 2018 na Pavlátově louce
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/6 - Flash Příloha: RM 373 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Ředitel společnosti Akademické týdny, o. p. s., pan Ing. Julius Kahanec, předkládá RM přehled parametrů, za jakých
bude možné uskutečnit Akademické týdny 2018 na Pavlátově louce. Podrobnosti viz příloha č. RM 372 - 7/6.
K rozhodnutí:
Projednat vyjádření organizátorů akce Akademické týdny 2018, příp. nalézt kompromis a písemně odpovědět.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

K předloženému vyjádření byla tradičně velice obsáhlá diskuse všech přítomných s tím, že byl zadán úkol ST zajistit
další jednání se všemi zainteresovanými subjekty s cílem nalézt dohodu, která by umožnila návrat Akademických
týdnů 2018 na Pavlátovu louku.
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 373- 16083/17,
(uložen úkol číslo 22380).
RM bere na vědomí Vyjádření organizátorů k pořádání Akademických týdnů 2018 na Pavlátově louce, ve znění přílohy č. RM
372 - 7/6. RM ukládá ST jednat s organizátory Akademických týdnů, z. s, a nájemcem areálu Pavlátovy louky o vznesených
požadavcích organizátorů Akademických týdnů s cílem stanovení dalšího postupu a případné dohody.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.7.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávky tepla pro město a DPS
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/7 - Flash Příloha: RM 373 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Stávající smlouva je uzavřena pouze do dne 30.06.2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Ve lhůtě jsme obdrželi pouze 1 nabídku, přestože bylo osloveno 5 firem.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 373- 16084/17,
(uložen úkol číslo 22381).
RM schvaluje jako vítěze zakázky na Dodávky tepla pro město Nové Město nad Metují a DPS společnost První novoměstská
teplárenská, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, DIČ: CZ00272876, za
nabídkovou cenu 385,25 Kč /GJ, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/7, a pověřuje ST podpisem Kupní smlouvy o dodávce tepelné
energie, ve znění přílohy č. RM 373 - 7/7.
RM 373 Schvaluje.
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7.8 Dodávky tepla příspěvkovým organizacím
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/8 - Flash Příloha: RM 373 - 7/8 - Flash

V souvislosti se zrušením zakázek na dodávky tepla pro PO je třeba rozhodnout o dalším postupu pro období
červenec - prosinec 2017. Týká se příspěvkových organizací - viz seznam v příloze č. RM 373 - 7/8.
K rozhodnutí:
Uložit ředitelům PO uzavřít dodatky ke smlouvám na dodávky tepla s PNT s.r.o. s platností do dne 31.12.2017 a dále
s dostatečným předstihem realizovat veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky tepla pro rok 2018, a to v souladu
se Zásadami pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 373- 16085/17,
(uložen úkol číslo 22382).
RM ukládá ředitelům PO města uvedeným v příloze č. RM 373 - 7/8 uzavřít na období ode dne 01.07. do dne 31.12.2017
Dodatky ke smlouvám na dodávky tepla uzavřeným s PNT, s.r.o. na jejichž základě budou dodávky tepla zajištěny za částku
385,25 Kč/1GJ vč. DPH. RM dále ukládá všem ředitelům PO realizovat nejpozději do dne 25.09.2017 veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky tepla pro rok 2018, a to v souladu se Zásadami pro zadávání zakázek malého rozsahu.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Navýšení počtu zaměstnanců MěÚ - Odbor správní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/9 - Flash Příloha: RM 373 - 7/9 - Flash

RM je kompetentní ke schvalování počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ. Tajemník MěÚ předkládá návrh na
navýšení počtu funkčních míst MěÚ o jedno, a to na Odboru správním. Toto místo bude v rámci systemizace míst
MěÚ zařazeno jako administrativní pracovník - pracovnice a bude zařazeno do 8. platové třídy. Navýšení je
navrhováno s platností ode dne 01.09.2017. V souvislosti s tímto navýšením nebude třeba na rok 2017 navyšovat
schválený objem mzdových prostředků v rozpočtu města.
K rozhodnutí:
Ne/schválit navýšení počtu funkčních míst na MěÚ o jedno.
Odůvodnění:
Důvodem navýšení je zásadní nárůst úkonů OS a především ODSH v oblasti přestupkové agendy - podrobnosti viz
příloha č. RM 373 - 7/9.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý se dotázal na současnou, odcházející pracovnici a na důvod jejího odchodu. Odpověděl TAJ + na dotaz
Ing. Prouzy sdělil, kdo byl na její pozici vybrán VŘ.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 373- 16086/17,
(uložen úkol číslo 22383).
RM na základě odůvodnění nárůstu činností na OS (ODSH) schvaluje navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců města
zařazených do MěÚ o jedno, a to především pro zajištění administrativní činnosti na OS.
RM 373 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 1.9.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Nevýhradní licenční smlouva o užití digitálního produktu ZABAGED® a Smlouva o užití Ortofota ČR
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/10 - Flash Příloha: RM 373 - 7/10 - Flash

Nevýhradní licenční smlouva o užití digitálního produktu ZABAGED® a Smlouva o užití Ortofoto ČR.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 373- 16087/17,
(uložen úkol číslo 22384).
RM schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu o užití digitálního produktu ZABAGED® a Smlouvu užití Ortofota ČR uzavřenou
mezi městem Nové Město nad Metují a Českou republikou - Zeměměřičským úřadem, mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Česká republika - Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČO: 60458500, ve znění
přílohy č. RM 373 - 7/10, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 373 Schvaluje.
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7.11 WIFI na autobusovém nádraží Rychta
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/11 - Flash Příloha: RM 373 - 7/11 - Flash

Na základě podnětu Ing. Prouzy a nabídky firmy OREDO s.r.o. na spuštění volně přístupného WIFI na autobusovém
nádraží Rychta, prověřilo OI celou situaci a předkládá RM k posouzení přehled o současném stavu a možnostech
řešení. Podrobnosti viz příloha č. RM 373 - 7/11.
K rozhodnutí:
Posoudit možnosti služby a případně nějakou schválit a uložit k realizaci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza požádal o vyloučení se s hlasování k tomuto bodu, a to z důvodu možné podjatosti. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 373- 16088/17,
(uložen úkol číslo 22385).
RM bere na vědomí informace OI, tj. přehled o současném stavu a možnostech dalšího řešení služby WIFI Free na
autobusovém nádraží Rychta. RM souhlasí se současným pokrytím této služby v lokalitě autobusového nádraží Rychta s tím,
že město v současné době nemá zájem o využití placené služby, kterou nabízí firma OREDO s.r.o.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OI, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Pobočka České pošty v Krčíně - realizace projektu Pošta Partner
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/12 - Flash Příloha: RM 373 - 7/12 - Flash

Na zasedání RM 367, které proběhlo dne 13.03.2017, vzala RM na vědomí informace České pošty, s.p., týkající se
budoucnosti pobočkové sítě v ČR, konkrétně činnosti pobočky v Krčíně. Městu bylo tehdy navrženo, že se může stát
samo provozovatelem pobočky, což bylo za daných podmínek odmítnuto. V souladu se stanoviskem OV Krčín, má
město zájem na zachování pobočky v Krčíně. Česká pošta, s.p., nyní žádá město o oficiální vyjádření, zda nadále trvá
tento názor, aby mohla zahájit případná jednání s jiným subjektem, který by pro Českou poštu služby pobočky v
Krčíně zajišťoval. Česká pošta, s.p., musí partnera poptat ve veřejné soutěži. Je proto vyžadováno usnesení RM a
dále pak bude třeba zařadit informativní bod na vědomí do červnového ZM.
K rozhodnutí:
Přijmout usnesení se stanoviskem města ve smyslu, že město nemá zájem vstoupit do projektu Pošta partner, tzn.,
být provozovatelem pobočky České pošty, s.p., v Krčíně. V souladu s názorem OV Krčín a veřejnosti trvat na
zachování služeb pobočky na území Krčína.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Bližší komentář podal radním ST a TAJ. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 373- 16089/17,
(uložen úkol číslo 22386).
RM potvrzuje, že město Nové Město nad Metují nemá zájem vstoupit do projektu Pošta Partner, tzn., být provozovatelem
pobočky České pošty, s.p., v Krčíně. RM v souladu se stanoviskem OV Krčín a veřejnosti trvá na zachování služeb pobočky
na území Krčína a pověřuje ST k případným jednáním při hledání vhodného partnera, a to v součinnosti s Českou poštou,
s.p. RM ukládá o tomto procesu informovat ZM.
RM 373 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

7.13 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro města Nové Město nad Metují, Nová Paka a
další obce a jejich PO
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/13 - Flash Příloha: RM 373 - 7/13 - Flash

Identifikace:
Zakázka v režimu zákona, ukončená e-aukcí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze veřejné zakázky.
Odůvodnění:

Podpis smlouvy bude možný, až proběhne lhůta pro podání námitek, což je 15 dnů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 373- 16090/17,
(uložen úkol číslo 22387).
RM na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie pro
města Nové Město nad Metují, Nová Paka a další obce a jejich PO, nabídku společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem
Národní 37, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČO: 60193492, za nabídkovou cenu 3.668.950 Kč bez DPH, ve znění přílohy č.
RM 373 - 7/13.
RM 373 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Zápis z 6. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 24.05.2017
Zdroj. dokum.: RM 373 - 7/14 - Flash Příloha: RM 373 - 7/14 - Flash

Identifikace:

Zápis z 6. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 24.05.2017 - viz příloha č. RM 373 - 7/14.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Paní Petruželková - upozornila na částku uváděnou na realizaci dětského hřiště v Krčíně, kterou uvádí p. Hladík v
zápise OV Krčín. Je tam uvedeno 650 tis. Kč. Dodatečně bylo vysvětleno, že 650 tis. Kč byla předpokládaná částka v
rozpočtu, po vysoutěžení nakonec jde o částku 429.429 Kč vč. DPH.
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 373- 16091/17,
(uložen úkol číslo 22388).
RM bere na vědomí Zápis z 6. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 24.05.2017, ve znění přílohy č. RM 373 7/14, a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV
Krčín.
RM 373 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.6.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 373 - 5.6.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 373:

16:40

Příští porada bude: RM 374, 19.6.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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