Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 401
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 401 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 30.7.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 401 :
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

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:31
místostarosta (Město)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:17
majetkoprávní)

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

Záznam a ověření zápisu RM 401 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 401
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 401 (ve volebním období 95. zasedání) ze dne: 30.7.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 401 :
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

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:31
místostarosta (Město)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
radní (Rada města)
13:00
14:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
vedoucí odboru (Odbor finanční)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:17
majetkoprávní)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 401 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 400) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 400 ze dne 2.7.2018 :

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 401
V

Kontrola úkolů v počtu 52

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 :

Garant :

17.12.2018

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 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. PD na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní je zpracována.
Součástí rekonstrukce je i "Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní", na kterou máme PD
také připravenu. Na celou tuto akci byl záměr žádat o dotaci do IROP(u). Žádost o dotaci na
rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní však nebyla podána, neboť Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR nebyla vyhlášena žádná výzva k podávání žádostí o dotaci spadající pod aktivitu Bezpečnost
dopravy. Tento stav stále trvá.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 363- 15565/17

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

21 980 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/522

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KohP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 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.
Splněno. Předloženo bylo již do RM 400.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 363- 15566/17

Věc : Technickobezpečnostní dohled - Rybník Hradiště

21 981 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/523

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 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.
Splněno. Předloženo bylo již do RM 400.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 363- 15567/17

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

21 982 Vznik úkolu: 16.1.2017

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/524

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 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.
Splněno. Předloženo bylo již do RM 400.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16387/17

Věc : Informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk

22 620 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, TS Technické služby - Nositel: PozL
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

24.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s osazením informační tabule o regulaci řeky a zavlažování luk v souvislosti s nově
vybudovaném odpočinkovém místě u Daškova splavu. RM ukládá OMM ve spolupráci s
předsedou OV Krčín zpracovat informační znění panelu, jeho grafickou úpravu a provedení
instalace v souladu s jednotnou úpravou panelů určených pro naučné stezky.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17038/18

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - doprovodný program WRT 2018

23 092 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na koncert, který pořádá Sportovní
klub Nové Město nad Metují z.s. jako doprovodnou akci ke Světovému poháru v lukostřelbě
tělesně postižených sportovců, od pátku 06.07.2018, kdy bude probíhat stavba pódia, do neděle
08.07.2018, kdy se bude bourat a odvážet pódium. RM souhlasí s uskutečněním ohňostroje v
sobotu 07.07.2018 po skončení koncertu, a to v době od 22:15 do 22:30 hodin. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích,
které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
RM ukládá TS zajistit případnou výpomoc se zajištěním přípojky na elektřinu a MP dohled nad
celou akcí. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel,
tj. Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s.
Akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 395- 17066/18

Věc : Souhlas s pokácením borovice

23 112 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

27.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) na p. p. č. 619/26 v ulici T. G.
Masaryka a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení.
Žádost o prodloužení termínu plnění. OŽP se zabývá žádostí o pokácení borovice. Podle nových
informací dojde k přerušení řízení, abychom provedli zaměření borovice, protože hrozí, že je na
hranici pozemku s ŘSD ČR (pokud ano, budeme potřebovat získat vyjádření). Dále bude
podrobněji řešeno, co strom vlastně poškozuje a zda je vhodné jej pokácet.

Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: Dojde k přerušení řízení na OŽP a budou dokládány
další potřebné dokumenty pro OŽP.

STIS
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RM 396- 17093/18

Věc : JSDH - současnost - budoucnost

23 128 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s JSDH zpracování plánu obnovy techniky na 7 let a předložit
ho RM k projednání a předběžnému schválení s tím, že v duchu tohoto Plánu pak budou
zařazovány návrhy na obnovu techniky do jednotlivých rozpočtů města.
Splněno - bude předloženo do programu RM 402, tj. dne 13.08.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : VŘ - Zpracování PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v
ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“/2
Termín : 30.7.2018
Garant :
23 134 Vznik úkolu: 21.5.2018
ST

RM 396- 17101/18

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD pro
provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“/2 firmě PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou
cenu 344.850 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, ve znění
přílohy č. RM 396 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO přesun 100 tis. Kč z §
2212 - akce Johnova ul. - oprava na § 2212 - akce stavební úpravy komunikace ul. Pod
Výrovem - DPS.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17114/18

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

23 145 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2001426/VB/02 - N.
Město n/M. ul. Na Zadomí, p. M. - kabel NN, k pozemku města p. p. č. 2033/6, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Na
Zadomí v celkové délce cca 5 m dle předloženého GP v příloze č. RM 397 - 2/3 a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17115/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Nádražní

23 146 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.7.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-12-2003241/VB2 - Nové
Město nad Metují, p. č. 20527, pí L. - přeložka knn, k pozemku města p. p. č. 2052/17, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, v ul. Nádražní v celkové délce 5 m dle předloženého GP č. 2124-129/2017 v příloze č.
RM 397 - 2/4 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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RM 397- 17129/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. Nad Lipami, Nové Město nad Metují

23 159 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PtaH
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

27.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 640/30, k. ú. Krčín a pověřuje ST
podpisem smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou
mezi Ing. J. D. a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy č. RM 397 - 3/7.
Splněno. Smlouva o právu provést stavbu byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 397- 17167/18

Věc : Žádost Akademické týdny o. p. s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické
týdny v roce 2018

23 187 Vznik úkolu: 4.6.2018

Termín :

Provede:

TS Technické služby,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) společnosti Akademické týdny o. p. s. pro
využití na akci Akademické týdny 2018 ve dnech 28.07. - 05.08.2018 v areálu chaty Horalka ve
Sněžném s tím, že si žadatel zajistí odvoz a vrácení pódiových dílů.
Jakmile si pro pódium přijedou, tak jim ho vydáme. Tento úkol je možno považovat za splněný.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 398- 17181/18

Věc : Rekonstrukce knn v ul. Pod Hradbami a Pod Hradištěm

23 196 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

20.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s odpuštěním nájemného firmě Vladimír Kříž, IČO: 10502891, za provedení
překopu pro stavbu „Rekonstrukce knn v ul. Na Hradčanech a Pod Hradbami". RM schvaluje
Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 21/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Vladimír Kříž, IČO: 10502891, ve znění přílohy č. RM 398 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Smlouva podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 398- 17182/18

Věc : Žádost na zřízení sjezdu přes pozemek města v ul. Na Františku

23 197 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s připojením na místní komunikaci v ul. Na Františku a s vybudováním nového
sjezdu na p. p. č. 765/1, k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou mezi p. J. P. a městem Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 398 3/4, pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 398- 17184/18

Věc : Poptávka - „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční
akce města"

23 199 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM na základě předloženého vyhodnocení poptávky souhlasí se zadáním zakázky „Organizace
a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční akce města s názvem „Cykloregion V.
Moravce“ firmě First International Company s.r.o., Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, která se
umístila na prvním místě, za nabídkovou cenu 35.090 Kč vč. DPH. V případě nezájmu uchazeče,
který se umístil na prvním místě, RM souhlasí se zadáním této veřejné zakázky firmě na druhém
místě, a to firmě CEP a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové. RM schvaluje Příkazní
smlouvu na akci Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční akce města
v rámci záměru ,,Cykloregion V. Moravce“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností
First International Company s.r.o., se sídlem: Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25294547,
ve znění přílohy č. RM 398 - 3/6. RM pověřuje ST podpisem příslušné příkazní smlouvy.
Splněno. Příkazní smlouva je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu k novostavbě RD na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové
Město nad Metují ve Studýnkách
Termín : 30.7.2018
Garant :
23 200 Vznik úkolu: 18.6.2018

RM 398- 17185/18

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s připojením nového sjezdu na p. p. č. 1050 v k. ú. Nové Město nad Metují ke
komunikaci na p. p. č. 2097/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro budoucí novostavbu rodinného
domu. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti
uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a manželi pí T. P. a p. R. P., DiS., ve znění
přílohy č. RM 398 - 3/7. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 398- 17203/18

Věc : Návrh odměn za období 01/18 - 06/18 - Bytová komise

23 205 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2018 do dne
30.06.2018, ve znění přílohy č. RM 398 - 6/1.
Odměny byly proplaceny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 398- 17204/18

Věc : Vyřazení nalezených movitých věcí

23 206 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

15.7.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje vyřazení nalezených movitých věcí z evidence ve znění přílohy č. RM 398 - 6/2.
Bylo vyřazeno z evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 398- 17205/18

Věc : Návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise 1. pololetí 2018

23 207 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2018
ve znění přílohy č. 398 - 6/3.
Odměny byly proplaceny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 398- 17206/18

Věc : Veřejná zakázka nákup 22 ks PC pro MěÚ

23 208 Vznik úkolu: 18.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: KonR
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na nákup PC
nabídku firmy vmSHOP, s.r.o., 28. října 168, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27542301, za
nabídkovou cenu 433.647 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
398 - 7/1.
Splněno - podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 399- 17212/18

Věc : Jmenování ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod

23 211 Vznik úkolu: 25.6.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KavD
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

20.7.2018 Plnění:

RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 25.06.2018 jmenuje p. Tomáše Hvězdu na
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod, s účinností ode dne 01.08.2018 a
pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“
Termín : 30.7.2018
Garant :
23 212 Vznik úkolu: 25.6.2018

RM 399- 17213/18

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná
nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce. RM
schvaluje Dodatek č.2 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem a Radimem Palou,
Dis., Šrobárova,527/13, Ostrava - Hrabová na administraci dané veřejné zakázky a pověřuje ST
podpisem tohoto Dodatku č. 2 ve znění přílohy č. RM 399 - 2/2, na základě kterého bude
organizace opakované veřejné zakázky zajištěna.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17214/18

Věc : Pronájem pro skladování pro stavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech

23 213 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM schvaluje, a to s podmínkou, že nebudou ke zveřejnění podány námitky, jiná vyjádření či
připomínky, uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků: p. p. č. 962/1 o výměře 30 m2, p. p. č.
965 o výměře 80 m2, p. p. č. 966/1 o výměře 80 m2 a p. p. č. 966/2 o výměře 240 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se zájemcem p. Zdeňkem
Klímou, IČO: 110 54 522, a to za účelem skladování materiálů pro výstavbu kanalizace v ul. Na
Hradčanech, na dobu určitou do dne 30.09.2018, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok a za
podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST, po ukončení zveřejnění, podpisem smlouvy
ve znění přílohy č. RM 400 - 2/1.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17216/18

Věc : Pronájem pozemků pro skladování při cestě do Vrchovin a v areálu kasáren

23 215 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků, tj. části p. p. č. 292/1 o výměře cca
1500 m2 v k. ú. Vrchoviny a části p. p. č. 2353 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad
Metují a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, se zájemcem spol. FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 25317628, se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, a to
na dobu určitou do dne 31.08.2018, za účelem zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a
asfaltového recyklátu v rámci stavby „III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín“, za nájemné v
nabídnuté výši 20 Kč/m2/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě s tím, že nájemce provede
opravu jím poničených částí příjezdových komunikací (vč. přilehlé zeleně). RM pověřuje ST
podpisem smlouvy o nájmu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17220/18

Věc : VZ - Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém Městě nad Metují

23 219 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

27.8.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

6.8.2018 Plnění:

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Dětské hřiště náměstí 17.
listopadu v Novém Městě nad Metují“ firmě B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený
Kostelec, za nabídkovou cenu 474.666,71 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený
Kostelec, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO
přesun 7 tis. Kč z § 2219 - akce Stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD na § 3421 akce Dětské hřiště.
Žádost o prodloužení termínu plnění. SOD bude podepsána, až město získá územní souhlas na
umístění hřiště dle vítězné nabídky na plánovaný pozemek.

Závěr: schválen nový termín: 27.8.2018 z důvodu: Město na základě vítězného návrhu zajišťuje
územní souhlas.

STIS

Stránka 9 z 39

Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17221/18

Věc : VZ - „Oprava chodníku mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují“

23 220 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku
mezi ulicemi Malecí a T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ firmě Stavo & Sachs Kukleny
s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 604.298,20 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavo &
Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/2, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17222/18

Věc : VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují - 1. etapa

23 221 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení a
městský rozhlas v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují - 1. etapa firmě
ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 380.601,02
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM
400 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO přesun 113 tis. Kč z § 2219 - akce
Stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD na § 3341 - akce přeložení městského rozhlasu
v ul. Na Strážnici a Nahořanská.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17223/18

Věc : Zrušení VZ - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují

23 222 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém
Městě nad Metují“. RM ukládá OMM opětovně vypsat uvedenou veřejnou zakázku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 400- 17224/18

Věc : Vyjádření města - Novostavba RD, Vrchoviny

23 223 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s vyjádřením města k PD - Novostavba RD Vrchoviny, parc. č. 654/4, k. ú.
Vrchoviny, a to ve zněn přílohy č. RM 400 - 3/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17225/18

Věc : Rybník Hradiště - revitalizace

23 224 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM bere na vědomi informace k PD - Rybník Hradiště a ukládá OMM vložit realizaci stavebních
úprav rybníku Hradiště do zásobníku investičních akcí města.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17226/18

Věc : Rybník ve Vrchovinách a rybník ve Spech

23 225 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

8.10.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM bere na vědomi informace k PD Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní
části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují a PD „Stavební úpravy - malé vodní nádrže ve Spech
v Novém Městě nad Metují. RM ukládá OMM vložit realizaci stavebních úprav obou rybníků do
zásobníku investičních akcí města a dále ukládá OMM vložit do návrhu rozpočtu na rok 2019
finanční částku potřebnou na realizaci nového zatrubení od umělé vodní nádrže do přilehlého
vodního toku v místní části Vrchoviny.
Byla splněna část úkolu - vložení akcí "Stavební úpravy - malé vodní nádrže ve Spech" a "
Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže ve Vrchovinách místní části Vrchoviny" do
zásobníku investičních akcí města .Vložení potřebné finanční částky do návrhu rozpočtu 2019 na
realizaci nového zatrubení od umělé vodní nádrže do přilehlého vodního toku v místní části
Vrchoviny bude učiněno až při jeho tvorbě, což bude během září 2018.

Závěr: schválen nový termín: 8.10.2018 z důvodu: Návrh rozpočtu bude tvořen a předkládán až během
září 2018
RM 400- 17227/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu v ul. U Lípy

23 226 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s připojením na místní komunikaci v ul. U Lípy a s vybudováním nového sjezdu na
p. p. č. 696/39, k. ú. Nové Město nad Metují. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou mezi pí V. M. a městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/8, a
pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno. Smlouva o právu provést stavbu je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17228/18

Věc : SOD stavební úpravy části chodníku, Žižkovo náměstí

23 227 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy části chodníků na Žižkově náměstí“, za
nabídkovou cenu 124.548,55 Kč vč. DPH, a to mezi městem Nové Město nad Metují a
společností BEZEDOS s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/9, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno. SOD je podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17229/18

Věc : Dodatek č. 1 k SOD VO, MR a chráničky v ul. 1 máje

23 228 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 184/2018 na posun dokončení realizace akce
„Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje. Nové Město nad Metují“
do dne 15.08.2018, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s .r.o., IČO:
15062201, ve znění přílohy č. RM 394 - 3/10, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Splněno. Dodatek je podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17230/18

Věc : VO a MR v ul. Nábřežní - rozpočtové opatření

23 229 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

RM souhlasí se zřízením základů pro stožáry VO při realizaci akce "VO a MR v ul. Nábřežní III.
etapa". RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 22 tis. Kč z akce § 2219 „Stavební úpravy
části chodníků na Žižkově náměstí PD" na položku § 3631 "VO a MR v ul. Nábřežní III. etapa".
Splněno. Byla odeslána objednávka.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17232/18

Věc : Dohoda o uložení kanalizační přípojky pod stavbu chodníkového tělesa vlastníka na
p. p. č. 727/1, k. ú. Krčín

23 231 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PtaH
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

19.7.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o uložení kanalizační přípojky pod stavbu chodníkového tělesa vlastníka v
ul. Na Strážnici na p. p. č. 727/1 u č. p. 111, k. ú. Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují a
p. I. P., ve znění přílohy č. RM 400 - 3/13, a pověřuje ST podpisem této dohody.
Splněno. Dohoda o uložení kanalizační přípojky byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 400- 17233/18

Věc : Žádost o vyjádření města Nové Město nad Metují, jako vlastníka pozemku k umístění
plynovodní přípojky

23 232 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením plynovodní přípojky v délce 14 m pro rodinný dům č. p. 222 v ul. Kpt.
Jaroše v Novém Městě nad Metují do p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá
ORM zaslat potřebné vyjádření pro vydání územního souhlasu ve znění přílohy č. RM 400 - 3/14.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17234/18

Věc : Chodníky Vrchoviny - oprava v souvislosti s rekonstrukcí silnice od AMMANN(u) do
Vrchovin

23 233 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

RM schvaluje akci "Oprava chodníků ve Vrchovinách" v rámci rekonstrukce komunikace
"III/28521, III/285/20, III/308 Vrchoviny - Krčín", kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním oprav chodníků ve
Vrchovinách firmě, která rekonstruuje komunikaci, a to firmě FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - střed, za nabídkovou cenu 578.893,77 Kč. RM
schvaluje RO - přesun 580 tis. Kč na tuto novou položku, a to přesun 220 tis. Kč z § 2219
"realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka" a 360 tis. Kč z § 3113
"ZŠ Malecí - rozvod teplovodů". RM schvaluje Smlouvu o dílo na uvedenou akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68,
602 00 Brno - střed, ve znění přílohy č. RM 400 - 3/15, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Výsadba stromu a umístění pamětního kamene při příležitosti 100. výročí vzniku
republiky - Jiráskovy sady
Termín : 30.7.2018
Garant :
23 234 Vznik úkolu: 2.7.2018

RM 400- 17235/18

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM schvaluje návrh umístění pamětního kamene a umístění lípy, které budou umístěny v
Jiráskových sadech u příležitosti 100. výročí vzniku republiky ve znění přílohy č. RM 400 - 3/16.
RM schvaluje RO přesun částky 100 tis. Kč z § 2219 akce Stavební úpravy chodníku v ul. Na
Strážnici - II. etapa - PD na § 3326 Místní památky.
Splněno. Na provedení posunu a úpravy pamětního kamene v Jiráskových sadech byla odeslána
objednávka.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17236/18

Věc : Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Nádražní u č. p. 351

23 235 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM revokuje své usnesení č. RM 397-17130/18 a souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro
pí B. J. v ul. Nádražní u č. p. 351, k. ú. Nové Město nad Metují, s podmínkou, že během
rekonstrukce komunikace v ul. bude toto vyhrazené parkovací stání zrušeno.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17237/18

Věc : Komunikace u DDM Stonožka - do zásobníku investic

23 236 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

Provede:

OMM Odbor majetku města,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

23.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá OMM zařadit do zásobníku investic řešení rozšíření místní komunikace u DDM
Stonožka.
Splněno. ID námětu 1034.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17240/18

Věc : Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 07.11.2011

23 238 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/716

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.7.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 07.11.2011 na provádění úklidu v objektu č.
p. 179, ul. 1. máje (Městská ubytovna), mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou Hasiči s.r.o., 28. října, Nové Město nad Metují, IČO: 25267345, ve znění přílohy č. RM
400 - 4/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17241/18

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu/výpůjčky prostor v objektu č. p. 427 (kasárna)

23 239 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/717

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.7.2018 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním výpůjčky prostor o celkové výměře 20 - 45 m2 v objektu č. p. 427,
ul. Československé armády (tj. objekt bývalých kasáren) a souhlasí se záměrem pro využití
tohoto prostoru v souladu se žádostí skupiny tří výtvarníků ve znění přílohy č. RM 400 - 4/3, tj.
ateliér a zkušebna akustických nástrojů. Zveřejnění bude provedeno se standardními
podmínkami pro prostory v objektu č. p. 427 s důrazem na odhlučnění prostor a bezpečnost
pohybu po budově. Právní vztah výpůjčky byl zveřejněn z důvodu rovného přístupu ke všem
uživatelům objektu č. p. 427.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 400- 17242/18

Věc : Pronájem areálu LDT Pavlátova louka

23 240 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/717

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.7.2018 Plnění:

RM ukládá OMM (OSN) zajistit ve spolupráci se ST osobní schůzky s jednotlivými uchazeči za
účelem podrobnějšího projednání jejich nabídek na pronájem areálu LDT Pavlátova louka.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17243/18

Věc : Napojení objektů v majetku města na datové sítě a provedení rozvodné sítě po
objektu - koncepční řešení

23 241 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Int: OSN/718

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

17.7.2018 Plnění:

RM schvaluje koncepční řešení (varianta 2) pro napojování objektů v majetku města na
telekomunikační a datové sítě a realizace vnitřních rozvodů ve společných částech domů ve
znění přílohy č. RM 400 - 4/5.
OSN bere na vědomí a dle předkládaných žádostí bude zveřejňovat jednotlivé záměry.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17248/18

Věc : Žádost o podporu vydání publikace "Plukovník Jaroslav Mikuláš Novák"

23 244 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

20.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s finanční podporou ve výši 5.000 Kč na vydání publikace "Plukovník Jaroslav
Mikuláš Novák", a to tím, že město zakoupí 20 ks knih. Město žádá o umístění informace o
finanční podpoře město do uvedené publikace, např. logo města apod.
Žadateli byly předány podklady pro fakturaci. Fakturu jsme dosud neobdrželi.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17251/18

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - Muzejní staročeské trhy

23 246 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

ST

Provede:

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

20.7.2018 Plnění:

RM souhlasí s konáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
14.07.2018 od 9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a na "hildenském atriu". RM
souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání Muzejních staročeských trhů
na části Husova náměstí v prostoru vedle Spolkového domu a na "hildenském atriu", a to dne
14.07.2018 od 7:00 do 19:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek
pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016.
Akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17254/18

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

23 249 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

20.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za II.
čtvrtletí 2018 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o
počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 400 - 6/3.
Odměny byly proplaceny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17256/18

Věc : HD MEDIA s.r.o. - Smlouva na dodávku a implementaci programového vybavení pro
pořízení a evidenci materiálů RM a ZM, Servisní smlouva č. HD-1807-KO-A

23 251 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

30.7.2018

Garant :

TAJ

Provede:

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: Továrek
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

18.7.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu na dodávku a implementaci programového vybavení pro pořízení a
evidenci materiálů Rady města Nové Město nad Metují a Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují „Konsiliář“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HD MEDIA s.r.o., Hybešova
261/22, (Staré Brno), 602 00 Brno - střed, IČO: 05021421, ve znění přílohy č. RM 400 - 7/1, a
pověřuje ST jejím podpisem. Dále RM schvaluje Servisní smlouvu č. HD-1807-KO-A o
poskytování služeb a podpoře produktivního provozu aplikace „Konsiliář“ mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou HD MEDIA s.r.o., Hybešova 261/22, (Staré Brno), 602 00 Brno - střed,
IČO: 05021421, ve znění přílohy č. RM 400 - 7/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - podpis smlouvy zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 7.8.2018

RM 400- 17257/18

Věc : Zakázka malého rozsahu Kancelářský nábytek

23 252 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
30.7.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

25.7.2018 Plnění:

30.7.2018

Garant :

TAJ

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

RM na základě Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o
nejvýhodnější nabídce na zhotovení a dodávku nábytku pro kancelář ODSH, a to společnosti
Langer Interiéry, s.r.o., se sídlem Čechova 672, 388 01 Blatná, IČO: 24291480, za nabídkovou
cenu 107.574 Kč vč. DPH 26.568 Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM
400 - 7/3. RM schvaluje RO - přesun částky 58 tis. Kč v rámci § 6171 - místní správa z položky
ostatní náklady na položku dovybavení č.p. 6.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 400- 17258/18

Věc : Žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p.
1213

23 253 Vznik úkolu: 2.7.2018

Termín :

10.9.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
PozL
30.7.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

27.7.2018 Plnění:

RM projednala žádost pí L. H. o pomoc při řešení havarijního stavu u domu v ul. U Zázvorky č. p.
1213. RM ukládá OMM zajistit realizaci nezbytných opatření ve sklepě domu, a to dle doporučení
statika a památkové péče, konkrétně vyklínování výdřevy, umístění geotextilie na zem a instalaci
sádrových terčů + následné provádění monitoringu. RM schvaluje RO - realizaci výše uvedených
opatření (§ 3639) ve výši 50 tis. Kč. Akce bude pokryta přesunem z § 3113 "ZŠ Malecí - rozvod
teplovod. RM ukládá OMM informovat ZM o realizaci opatření a řešení žádosti pí L. H.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Opatření byla městem provedena, probíhá monitoring.
Probíhají jednání mezi OVRR, městem Nové Město nad Metují, KHK ODSH a ŘSD ČR. OMM
bude informovat ZM v září.

Závěr: schválen nový termín: 10.9.2018 z důvodu: ZM proběhne v září 2018, dochází k posunu termínu
na termín RM před konáním ZM z důvodu informování ZM o realizaci opatření a řešení žádosti pí L. H.
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Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 401 - 30.7.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 401 - 30.7.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod zámkem
Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/1 - Flash Příloha: RM 401 - 2/1 - Flash

Identifikace:

K záměru města zveřejněnému, dle usnesení č. RM 397-17113/18, ode dne 12.06.2018 do dne 29.06.2018 prodat
pozemek p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú.
Nové Město nad Metují, z majetku města, který bude oddělen zatím nezapsaným GP č. 2147-24/2018 z pozemku p. p.
č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
minimální kupní cenu 110 Kč/m² pozemku, byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na
zasedání RM. Příloha č. RM 401 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad. Vyjádření odborných útvarů je v příloze č. RM 392 - 2/2. Cena byla stanovena
znaleckým posudkem v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Šulcová na jednání RM otevřela zalepenou obálku s doručenou nabídkou jednatele MVE Nové Město nad
Metují, s. r. o. Nabídková cena 120 Kč/m2 je vyšší, než cena v místě a čase obvyklá. Všechno je v pořádku. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17259/18,
(uložen úkol číslo 23254).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², odděleného GP č. 2147-24/2018 z pozemku p.
p. č. 2035 o celkové výměře 1282 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,
do vlastnictví MVE Nové Město nad Metují s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 28826965, za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 120 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
RM 401 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Směna částí pozemků v ul. Nábřežní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/2 - Flash Příloha: RM 401 - 2/2 - Flash

ZM 125 schválilo dne 19.04.2018 prodej části zaploceného pozemku p. p. č. 743/6, druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Krčín z majetku města (viz příloha č. RM 401 - 2/2: usnesení ZM 125 a zveřejněný záměr).
Město obdrželo nabídku ke zveřejněnému záměru, ale došlo k nedorozumění, kdy si zájemce nechal následně bez
účasti OMP vyhotovit na své náklady GP, pro oddělení požadované části pozemku, který nebyl v souladu se
zveřejněným záměrem. K uzavření kupní smlouvy tedy nemohlo dojít. Dne 05.06.2018 bylo provedeno další místní
šetření s tím, že je v zájmu města, aby byl v budoucnu zachován průchod v šíři cca 2 m od pozemku st. p. č. 394 a
městu tím byl umožněn lepší přístup na pozemek p. p. č. 39/1, oba v k. ú. Krčín. Toto by bylo možné vyřešit směnou
části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 17 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín z
vlastnictví města Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 39/6 o výměře cca 5 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R. Přílohy č. RM 401 - 2/2.
K rozhodnutí:
Uložit zajistit GP a připravit zveřejnění záměru.
Odůvodnění:
Směna pozemků by umožnila lepší přístup na pozemek p. p. č. 39/1. Směnou dlouhodobě zaplocené části pozemku
p. p. č. 743/6 se prostor, vzhledem ke stávajícím stavbám garáží, nijak fyzicky nezúží. Odbory se směnou souhlasí.
Stanovisko OV Krčín bude předloženo společně s návrhem záměru. Pan M. R. se směnou souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Neumanna zodpověděla vedoucí OMP. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17260/18,
(uložen úkol číslo 23255).
RM ukládá OMM zajistit GP pro směnu části pozemku p. p. č. 743/6 o výměře cca 17 m², druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Krčín z vlastnictví města Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 39/6 o výměře cca 5 m²,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, z vlastnictví p. M. R. a předložit RM návrh na zveřejnění
záměru města směnit pozemky v ul. Nábřežní.
RM 401 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/3 - Flash Příloha: RM 401 - 2/3 - Flash

Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedený na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v ul. T. G.
Masaryka pod stavbou č. p. 69, ve "Zlatém trojúhelníku". Pozemek je pronajatý ode dne 18.12.2016 do dne
17.12.2018 za nájemné ve výši 125 Kč/m2/rok, tj. celkem 14.250 Kč. Na pozemku se nachází dočasná stavba
provozovny Cestovní agentury a přístavba s 2 obchody ve vlastnictví, žadatelky, pí Libuše Matoušové, Johnova 310,
Nové Město nad Metují, IČO: 111 60 837. Žadatelka požádala o prodloužení nájmu o 5 let. Přílohy č. RM 401 - 2/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a stanoviska odborných útvarů a uložit OMM svolat jednání u ST se žadatelkou.
Odůvodnění:
Dle platného regulačního plánu je na pozemku stp. č. 307/2 a p. p. č. 2292 navržena nová zástavba smíšeného typu
(komerční využití + bydlení) o výšce 4 podl. Pozemek se nachází v tzv. „zlatém trojúhelníku“ u Rychty. Souhrnné
vyjádření odborných útvarů viz příloha č. RM 401 - 2/3.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková navrhla prodloužit dobu na 6 let. Poté bylo odsouhlaseno navržené usnesení, tj. svolat jednání.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17261/18,
(uložen úkol číslo 23256).
RM ukládá OMM svolat jednání u ST se žadatelkou pí Libuší Matoušovou, Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO: 111 60
837, o pokračování nájmu městského pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, v ul. T. G. Masaryka.
RM 401 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Prodej části pozemku v ul. Cihelna
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/4 - Flash Příloha: RM 401 - 2/4 - Flash

Podle usnesení č. RM 400-17219/18 uložila RM zajistit znalecký posudek a připravit návrh zveřejnění záměru města
prodat část pozemku p. p. č. 765/7 o výměře cca 95 m², druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Krčín.
Přílohy č. RM 401 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Odbory nemají námitky k prodeji části pozemku s tím, že vyjádření OV Krčín bude předloženo nejpozději na jednání
ZM. Znalecký posudek viz příloha č. RM 401 - 2/4.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 401- 17262/18,
(uložen úkol číslo 23257).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 765/7 o výměře cca 95 m², druh pozemku ostatní
plocha, jiná plocha, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru, ve znění přílohy č. RM 401 - 2/4.
RM 401 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

2.5 Nemovitosti v ul. Pod Hradbami
Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/5 - Flash Příloha: RM 401 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Exekutorský úřad Náchod zaslal OMM sdělení o nařízené elektronické dražbě pozemků p. č. st. 205, o výměře 283
m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 1081 a p. p. č. 115/1, o výměře 845 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba způsob ochrany památková rezervace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Pod hradbami s tím, že dává
na zvážení, zda je zájem uvedené nemovitosti získat do majetku města. Přílohy č. RM 401 - 2/5.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o případné účasti města v exekuční dražbě pozemků a stavby.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 401 - 2/5.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Ing. Neumann - požádal o důkladné zvážení, stavba je v hrozném stavu. ST - město má zájem o draženou
nemovitost, ale dražební cena je nyní nepřijatelná, proto je potřeba zadat zpracování znaleckého posudku. OMP odpověď investorovi zašleme ve smyslu, že se dražby město nezúčastní. Mgr. Černý - dotaz, zda by město mělo o
nemovitost zájem do budoucna? Co bude s nemovitostí dál? OMM - ideální stav by byl, kdybychom měli nemovitost
ve vlastnictví města, ale za těchto podmínek to opravdu nelze. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 401- 17263/18
RM rozhodla o tom, že se město nezúčastní elektronické exekuční dražby pozemku st. č. 205, o výměře 283 m2, jehož
součástí je stavba rodinného domu č. p. 1081 a pozemku p. č. 115/1, o výměře 845 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba
způsob ochrany památková rezervace, v k. ú. Nové Město nad Metují, a to z důvodů vysoké základní dražební ceny.
RM 401 Rozhodla.

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

2.6 Podzemní zásobník vody ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 2/6 - Flash Příloha: RM 401 - 2/6 - Flash

Pan J. Š. požádal o posouzení možnosti odprodeje zásobníku vody starého vodojemu „u svojanu“, který byl údajně
vybudován v roce 1909 na pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú. Vrchoviny pro zásobování veřejného vodovodu. Nádrž by
chtěl využít na zvýšení akumulace závlahové vody pro ovocné sady ve Vrchovinách. Přílohy č. RM 401 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zveřejnění záměru prodat a příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 401 - 2/6. OV Vrchoviny byl seznámen se žádostí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP - informovala o podzemní stavbě (nádrži), která se nachází na pozemku města. OMM - uvedl, že OV
Vrchoviny se tím také zabývá. OMP - požádala radní, pokud by k této věci měli jakékoliv informace, aby je předali.
Město k tomu bohužel nemá nic, zejména z toho důvodu, že se Vrchoviny připojily k městu v roce 1985. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 401- 17264/18,
(uložen úkol číslo 23258).
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat zásobník vody starého vodojemu na pozemku p. p. č. 876/4 v k. ú.
Vrchoviny. RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s odbornými útvary MěÚ stav uvedeného zásobníku a po zjištění předložit
informace do RM s návrhem dalšího postupu.
RM 401 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 401 - 30.7.2018

Rozvoj

13:55

OMM

3.1 „Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/1 - Flash Příloha: RM 401 - 3/1 - Flash

Dne 13.07.2018 bylo zadáno poptávkové řízení na zpracování rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové
války“, který se nachází na náměstí Republiky v Novém Městě nad Metují. Na tuto zakázku bylo poptáno 5 uchazečů.
Dva z uchazečů se omluvili, že nemají příslušné oprávnění, které vydává Ministerstvo kultury. Jeden uchazeč se
omluvil z důvodu velkého pracovního vytížení. Na rekonzervaci byla podána pouze 1 nabídka, kterou podala MgA.
Kateřina Čiháková Myšková, akademická sochařka a restaurátorky. Podaná nabídka je na částku ve výši 91.900 Kč
bez DPH, tj. 105.685 Kč vč. 15 % DPH.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním zakázky na restaurátorské práce „Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“
v Novém Městě nad Metují“, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Zakázka byla zadávána v souladu s platnými Zásadami města Nové Město nad Metují. S ohledem na výši ceny
doporučujeme řešit smluvní vztah prostřednictvím smlouvy o dílo. Na tuto akci bylo RM 395 dne 09.05.2018
schváleno RO ve výši 120 tis. Kč. Z těchto prostředků budou ještě hrazeny náklady na lešení.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17265/18,
(uložen úkol číslo 23259).
RM souhlasí se zadáním zakázky na restaurátorské práce „Rekonzervace kulturní památky „Pomník I. a II. světové války“ v
Novém Městě nad Metují“ ve výši 105.685 Kč vč. 15% DPH paní MgA. Kateřině Čihákové Myškové, akademické sochařce a
restaurátorce. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou,
Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 62704729, DIČ: CZ 7753033101, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/1, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 VZ - Zpracování PD pro provedení stavby „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/2 - Flash Příloha: RM 401 - 3/2 - Flash

Dne 25.07.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zpracování PD pro provedení stavby „Stavební úpravy a
doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a
hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 401 - 3/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem. Schválit RO
navýšení částky na § 2219 - Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská o 50 tis Kč, které bude pokryto přesunem
částky z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. Nabídka s nejnižší cenou je na částku 168.190 Kč vč. DPH. V rozpočtu města je na tuto akci
schváleno 120 tis. Kč. Z tohoto důvodu je navrhováno RO navýšení částky na § 2219 - Stavební úpravy chodníků v ul.
Sokolská o 50 tis Kč, které bude pokryto přesunem částky z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu
památek.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17266/18,
(uložen úkol číslo 23260).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu zpracování PD pro provedení stavby „Stavební úpravy a doplnění chodníků v
ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ firmě DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600, za
nabídkovou cenu 168.190 Kč vč. DPH. RM schvaluje RO navýšení částky na § 2219 - Stavební úpravy chodníků v ul.
Sokolská o 50 tis Kč, které bude pokryto přesunem částky z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava
Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.3 Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/3 - Flash Příloha: RM 401 - 3/3 - Flash

Dne 29.06.2018 byla opětovně vyhlášena VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“. Přímo bylo osloveno 20 firem. Lhůta pro podání nabídek
byla dne 20.07.2018 do 08:00 hodin. V této lhůtě nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu je třeba veřejnou
zakázku zrušit a dle rozhodnutí RM případně vyhlásit znovu. Organizaci nové veřejné zakázky by zajistil externí
zpracovatel - Radim Pala, DiS., se kterým má město Nové Město nad Metují uzavřenu příkazní smlouvu na zajištění
organizace veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") podpořené z IROP. Vzhledem k
opakování veřejné zakázky na stavební práce u "ZŠ Komenského" je nutné uzavřít dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na
další opakování veřejné zakázky (Dodatek č. 1 byl uzavřen na opakování VZ na "ZŠ Krčín", dodatek č. 2 byl uzavřen
na 1. opakování VZ na "ZŠ Komenského").
K rozhodnutí:
Zrušit VZ, uložit opětovné vypsání VZ, schválit Dodatek č. 3 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Město má uzavřenu příkazní smlouvu s externím zpracovatelem - Radimem Palou, DiS., na zajištění organizace
veřejných zakázek pro obě školy ("ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského") podpořené z IROP. Vzhledem k opakování veřejné
zakázky na stavební práce u "ZŠ Komenského" je třeba uzavřít další dodatek, a to č. 3 k příkazní smlouvě. Na
opakování VZ byla ze strany externího zpracovatele podána cenová nabídka za 14.900 Kč vč. DPH. Významným
impulsem pro opakování veřejné zakázky je oznámení řídícího orgánu IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj), že v
určitých případech lze požádat o prodloužení termínu realizace projektu za nejzazší datum stanovené výzvou, což je
dne 28.06.2019. Žádost může být schválena v případě nedodržení lhůt pro administraci projektů ze strany IROP, v
našem případě je to 34 pracovních dní. Je tedy možné požádat o prodloužení projektu až do dne 16.08.2019. Pokud
bude žádost o prodloužení termínu realizace projektu schválena, bude termín realizace pro stavební firmy příznivější.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17267/18,
(uložen úkol číslo 23261).
RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského
Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou
zakázku na stavební práce. RM schvaluje Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na administraci dané veřejné
zakázky, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace
druhého opakování veřejné zakázky zajištěna.
RM 401 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/4 - Flash Příloha: RM 401 - 3/4 - Flash

Dne 29.06.2018 byla opětovně vyhlášena VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín
Nové Město nad Metují. Přímo bylo osloveno 20 firem. Lhůta pro podání nabídek byla dne 20.07.2018 do 08:00 hodin.
V této lhůtě byla podána 1 nabídka. Dne 20.07.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise předkládá
RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 401 - 3/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním VZ, schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Nabídková cena odpovídá předpokládanému rozpočtu na stavební práce. Po uzavření SOD na stavební práce se
zahájí veřejné zakázky na dodávku konektivity a na dodávku nábytku do "ZŠ Krčín" v rámci uvedeného projektu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 401- 17268/18,
(uložen úkol číslo 23262).
RM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují" firmě KERSON s.r.o., č. p. 80, 517 93 Dobré, za nabídkovou cenu 8.276.140,37 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou KERSON s.r.o., č. p. 80, 517 93 Dobré, ve znění
přílohy č. RM 401 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.5 Dodatek č. 1 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/5 - Flash Příloha: RM 401 - 3/5 - Flash

Dodavatel stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ Novostav s.r.o. požádal o prodloužení termínu realizace
stavby z důvodu koordinace stavby se stavbou silnice o 1,5 měsíce, a to do dne 20.09.2018. ORM předkládá ke
schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 127/2018. Původní termín realizace stavby červen - červenec 2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ a
pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Z důvodu koordinace se stavbou silnice byl začátek prací posunut na dne 27.06.2018. Stavba silnice položila obruby
pro chodníky až na konci června. Dříve nemohla fy Novostav s.r.o. zahájit práce na chodnících. ORM doporučuje
schválit posun termínu dokončení do dne 20.09.2018.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 401- 17269/18,
(uložen úkol číslo 23263).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 127/2018 na posun dokončení realizace akce „Stavební úpravy chodníku v
ul. 1. máje“ do dne 20.09.2018, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, ve znění
přílohy č. RM 401 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Plán realizace staveb v ul. Železova louka a ul. Chlístovská (I. a II. etapa)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/6 - Flash Příloha: RM 401 - 3/6 - Flash

ZM 125 schválilo svým usnesením podání žádostí do dotačního programu KHK s názvem Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK na 3 projekty v rámci cykloregionu V. Moravce: 1) ul. Železova louka realizace cyklotrasy, 2) ul. Chlístovská - realizace cyklotrasy, I. etapa, 3) les Obora - projektová příprava, zpracování
DSP/DPS. Termín pro podání žádostí končil dne 05.06.2018. Žádosti byly dne 04.06.2018 odeslány přes elektronický
systém (DOTIS), tištěné verze žádostí byly předány podatelně k odeslání dne 05.06.2018. Tento den byla pobočka
České pošty, s.p., po celý den uzavřena z důvodu odstávky el. energie a žádosti tak byly odeslány až následující den,
což bylo dle podmínek KHK neakceptovatelné. Dle informace KHK bude v rámci Rozvoje a budování dálkových a na
ně navazujících cyklotras v KHK na podzim 2018 vypsána nová výzva, do které budou žádosti opětovně podány.
Vzhledem k předpokladu schválení žádostí koncem roku je nutné nastavit termín realizace staveb v ul. Železova louka
a ul. Chlístovská (I. a II. etapa). Další výzva KHK je očekávána v červnu 2019, do které město plánuje předložit
žádost na realizaci cyklotrasy v ul. Chlístovská, II. etapa.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí podané informace, schválit opětovné předložení žádostí na KHK, schválit termín realizace VZ a
realizace staveb dle vybrané varianty.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Komentář k projednávanému bodu podal radním ST. Příští rok se uvidí, dotační období je víceleté. Ve zvolené
variantě č. 4 můžeme realizovat ul. Chlístovskou v celé délce příští rok. Musí to vyhlásit zářijové krajské ZM, které
bude tato záležitost předložena na vědomí a poté schvalovat prosincové krajské ZM. Udělat to najednou se vedení
města zdálo být rozumné. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 401- 17270/18,
(uložen úkol číslo 23264).
RM bere na vědomí předložené informace o neúspěšném podání žádostí do programu Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji a zároveň schvaluje opětovné předložení žádostí do nejbližší výzvy, která
bude Královéhradeckým krajem vyhlášena. RM schvaluje termín realizace pro veřejnou zakázku a realizaci stavebních úprav
v ul. Železova louka a v ul. Chlístovská dle varianty č. 4.
RM 401 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.7 Revokace usnesení č. RM 400-17234/18
Identifikace:
RM 400 dne schválila usnesení č. RM 400-17234/18 ve znění: "RM schvaluje akci "Oprava chodníků ve Vrchovinách"
v rámci rekonstrukce komunikace "III/28521, III/285/20, III/308 Vrchoviny - Krčín", kterou realizuje KHK a uděluje
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním oprav chodníků ve
Vrchovinách firmě, která rekonstruuje komunikaci, a to firmě FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská
388/68, 602 00 Brno - střed, za nabídkovou cenu 578.893,77 Kč. RM schvaluje RO - přesun 580 tis. Kč na tuto novou
položku, a to přesun 220 tis. Kč z § 2219 "realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka" a
360 tis. Kč z § 3113 "ZŠ Malecí - rozvod teplovodů". RM schvaluje Smlouvu o dílo na uvedenou akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - střed, ve
znění přílohy č. RM 400 - 3/15, a pověřuje ST podpisem této smlouvy." Je třeba schválit revokaci části usnesení
týkající se schváleného RO, a to v tomto upraveném znění: RM schvaluje RO - přesun 580 tis. Kč na tuto novou
položku, a to přesun 204 tis. Kč z § 2219 "realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka" a
376 tis. Kč z § 3113 "ZŠ Malecí - rozvod teplovodů". Z § 2219 "realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul.
T. G. Masaryka" byla totiž již zaplacena projektová dokumentace a na tomto § již nebyla k dispozici původně
schválená částka 220 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Revokovat část usnesení č. RM 400-17234/18, schválit upravené RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

OMM - je to tak, jak bylo schválené, nabídka se nemění. MST - spíš by to mělo patřit do článku Finance. OMM souvisí s investiční akcí ORM.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 401- 17271/18
RM revokuje část usnesení č. RM 400-17234/18 a schvaluje upravené RO - přesun 580 tis. Kč na tuto novou položku, a to
přesun 204 tis. Kč z § 2219 "realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka" a 376 tis. Kč z § 3113
"ZŠ Malecí - rozvod teplovodů".
RM 401 Schvaluje.

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

3.8 Souhrnná žádost ke stavbě bytového domu A na p. p. č. 646/1, ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/8 - Flash Příloha: RM 401 - 3/8 - Flash

Firma ATELIER DĚDEK s.r.o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, předložila na město žádost o vyjádření města k
realizaci:
1) předsazeného arkýře u BD A na p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Arkýř bude předsazen ve výšce 3 3,5 m, v šířce 110 cm a délce 17,2 m nad chodníkem v ul. T. G. Masaryka;
2) sjezdu na p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují z ul. T. G. Masaryka;
3) uložení přípojek splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojku vody, elektro, plynu a přípojky
telekomunikačního vedení (O2 a Goldware).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zřízením sjezdu s přesahem arkýře nad chodník na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují,
schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemcích města a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
ORM a ARCH souhlasí. Další odborné útvary taky souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - není nám jasné, kde má sjezd být. Vedoucí OMM to názorně ukázal radním na prezentované příloze, tj. situace
stavby. Ukázal prostor pro pěší, inženýrské sítě. Změna v tom, že tam bude nově povolen sjezd. Radní odhlasovali - 5
pro, 0 proti, 1 se zdržel.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 401- 17272/18,
(uložen úkol číslo 23265).
RM souhlasí se zřízením a realizací sjezdu přes chodník na p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují s podmínkou, že
navržený materiál použitý na vjezd bude odsouhlasen OMM. Dále RM souhlasí s přesahem arkýře nad chodník na p. p. č.
2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví České republiky v souladu s PD, ve znění přílohy č. RM 401 3/8. 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, na uložení přípojek splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojky vody, elektro,
plynu a přípojky telekomunikačního vedení (O2 a Goldware) do pozemků města p. p. č. 2034/6 a 2034/24 v k. ú. Nové město
nad Metují, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.9 Žádost fy Eurovia CS, a.s., o dočasný zábor pozemků města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/9 - Flash Příloha: RM 401 - 3/9 - Flash

Firma Eurovia CS, a.s., požádala město o dočasný zábor pozemků na p. p. č. 2050/1, 2050/3 a 2052/10 v k. ú. Nové
Město nad Metují pro stavbu "Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov". Pozemky se
nacházejí v blízkosti viaduktu v ul. Havlíčkova, jejich celková výměra je 513 m2. Rozsah záboru u jednotlivých
pozemků je v tomto rozsahu: p. p. č. 2050/1 o výměře 250 m2 (část plochy místní komunikace v ul. Gen. Klapálka), p.
p. č. 2050/3 o výměře 237 m2 (zeleň a chodník při vstupu pod most), p. p. č. 2052/10 o výměře 26 m2 (zeleň a část
komunikace u uhelných skladů). Zákres viz příloha č. RM 401 - 3/9. Termín záboru ode dne 26.08.2018 do dne
06.12.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dočasným záborem městských pozemků.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Souhlasíme s požadovaným rozsahem záboru za podmínky, že na p. p. č. 2050/1 bude umožněn
podle technologických možností vjezd do podniků a provozoven, které jsou přístupné vjezdem na p. p. č. 436/6 v
majetku KHK. Souhlasíme se záborem plochy pozemku p. p. č. 2050/3. Souhlasíme se záborem p. p. č. 2052/10 za
podmínky, že bude umožněn dle technologických možností bezpečný průchod pro pěší do ul. Elektrárenská a dále
bude umožněn vjezd do provozovny umístěné na p. p. č. 2176/11. Proto tuto akci byla RM dne 21.11.2016 usnesením
č. RM 360-15385/16 schválena smlouva o právu provést stavbu a dne 13.03.2017 usnesením č. RM 367-15732/17
dodatek č. 1 k této smlouvě. Po dokončení stavby musí být pozemky uvedeny do původního stavu. Po ukončení
zvláštního užívání pozemků bude na základě vyhlášky č. 3/2015 "o místních poplatcích" vyměřena výše místního
poplatku, a to 0,20 Kč/m2/den.
Stanovisko TS: Souhlasíme s požadovaným záborem.
Stanovisko OMP: Nesouhlasíme se záborem komunikace na p. p. č. 2052/10 po celou dobu stavby. Musí zde být
zajištěn přístup pro pěší do ul. Elektrárenská a přístup pro automobilovou dopravu pro provozovnu sběrných surovin
na p. p. č. 2176/11, k záboru zeleně na uvedeném pozemku nemáme námitek.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 401- 17273/18,
(uložen úkol číslo 23266).
RM souhlasí s dočasným záborem městských pozemků na p. p. č. 2050/1, 2050/3 a 2052/10 v k. ú. Nové Město nad Metují
pro stavbu "Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov" za podmínky, že bude dle technologických
možností umožněn přístup do objektů vjezdem na p. p. č. 436/6 a že bude umožněn dle technologických možností přístup
pro pěší do ul. Elektrárenská a příjezd pro provozovnu na p. p. č. 2176/11.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.10 Žádost o úpravu pískoviště u č. p. 1320 v ul. Nad Stadionem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/10 - Flash Příloha: RM 401 - 3/10 - Flash

Na Městský úřad Nové Město nad Metují byla doručena žádost o úpravu pískoviště před vchodem č. p. 1320 (ul. Nad
Stadionem). V žádosti se uvádí požadavek v tomto rozsahu:
- z důvodu bezpečnosti přidat na betonové ohraničení dřevěné obložení, neboť stávající obruby jsou velmi ostré a
nebezpečné či ho zabezpečit jiným způsobem. Současný stav je z důvodu bezpečnosti malých dětí nevyhovující.
- vyměnit stávající písek.
- umístit v blízkosti pískoviště odpadkový koš.
- případně zvážit možnost zakrytování.
Žádost podepsalo celkem 16 obyvatel.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zrušením původního rozhodnutí o odstranění pískoviště u č. p. 1320 v ul. Nad Stadionem.
Ne/souhlasit s opravou pískoviště s tím, že náklady na opravu budou hrazeny z rozpočtu TS.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Toto pískoviště bylo koncepční RM v únoru 2017 odsouhlaseno ke zrušení. V uvedené lokalitě bylo
v roce 2017 již jedno větší pískoviště zrušeno (pískoviště u č. p. 1306). Tento krok se však setkal s negativním
ohlasem ze strany obyvatel. Na základě toho bylo rušení dalších pískovišť zastaveno. Odhad nákladů na pořízení
zakrývací plachty zde činí cca 5.000 Kč. V případě odsouhlasení použití zakrývací plachty by se musel někdo z
obyvatel zaručit, že bude na zakrývání pískoviště dohlížet.
Stanovisko TS: Předpokládané náklady na obnovu pískoviště: oprava stávajícího betonového ohraničení 2.000 Kč,
gumový vrchní lem vč. nalepení 5.000 Kč, odstranění písku a návoz čistého písku 2.000 Kč, náklady celkem cca
9.000 Kč. Předpokládané zahájení prací, září 2018. V případě odsouhlasení oprav by byly náklady hrazeny z rozpočtu
TS.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - dotázala se, jak to bude dál s dětským hřištěm v lokalitě na Františku? Žádná povrchová úprava
se tam nedělala. ST - je to věc přípravy rozpočtu města na rok 2019. MST - dětské hřiště u zámku bylo odsunuto - je
jedno z nejvíce používanějších ve městě.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 401- 17274/18,
(uložen úkol číslo 23267).
RM souhlasí se zrušením původního rozhodnutí o odstranění pískoviště u č. p. 1320 v ul. Nad Stadionem. RM souhlasí s
opravou pískoviště u č. p. 1320 a ukládá TS zajistit potřebné práce.
RM 401 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.11 Dodatek č. 2 k SOD „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/11 - Flash Příloha: RM 401 - 3/11 - Flash

V rámci stavebních prací na chodníku v ul. Na Strážnici bylo zapotřebí provést některé vícepráce (rozšíření vjezdu,
oprava odvodnění střešních svodů, úprava plochy před prostorem stavebnin), ale i méněpráce (nerealizovaná uložení
chrániček pro město). Cena díla bude tedy snížena o 138.269,23 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené
smlouvy o dílo č. 229/2017 ze dne 19.09.2017 je zapotřebí upravit dodatkem č. 2 z původně smluvených
2.420.947,00 Kč vč. DPH na 2.282.677,77 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ a pověřit
ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 401- 17275/18,
(uložen úkol číslo 23268).
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a fy NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici Na
Strážnici“, kterým se snižuje cena díla o 138.169,23 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/11, celková cena díla tedy
činí 2.282.677,77 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 401 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

3.12 Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 18.06.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/12 - Flash Příloha: RM 401 - 3/12 - Flash

RM je předkládán zápis z 8. jednání Komise názvoslovné, ve znění přílohy č. RM 401 - 3/12, které se uskutečnilo dne
18.06.2018 od 17:00 hodin v kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem z 8. jednání Komise názvoslovné, rozhodnout o předložených doporučeních a
stanovit úkoly.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 401- 17276/18,
(uložen úkol číslo 23269).
RM se seznámila a bere na vědomí zápis z 8. jednání Komise názvoslovné ze dne 18.06.2018 ve znění přílohy č. RM 401 3/12. RM na základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM 402, tj. dne
27.08.2018.
RM 401 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Oznámení o realizaci zpevněné plochy na st. p. č. 183, k. ú. Krčín, 1. máje 182
Zdroj. dokum.: RM 401 - 3/13 Příloha: RM 401 - 3/13

Identifikace:

MěÚ Nové Město nad Metují obdržel oznámení pana Ing. Bc. L. V., Ph.D., o realizaci zpevněné plochy na st. p. č. 183,
k. ú. Krčín, 1. máje č. p. 182 Nové Město nad Metují adresované RM. Jedná se zpevněnou plochu o velikosti 200 m2
se štěrkovým podložím a zatravňovacími dlaždicemi. Plocha je napojena na stávající sjezd. Záměr respektuje
dopravně technické řešení dle schválené PD na 1. máje. V současnosti probíhá realizace (silniční obruba - ÚS KHK a
chodníky - město NMnM). Oznámení se situacemi viz příloha č. RM 401 - 3/13.
K rozhodnutí:
Vzít oznámení na vědomí.
Odůvodnění:
OMM bere oznámení na vědomí. Bylo projednáno s OVRR, který se žadatelem záměr projednal a doporučil mu
informovat město o jeho záměru.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST - jedná se o informativní dopis adresovaný RM, který byl právě z tohoto důvodu zařazen do programu jednání
RM 401. MST - na dotaz Ing. Prouzy odpověděl, že pozemek není ve vlastnictví města. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 401- 17277/18,
(uložen úkol číslo 23270).
RM bere na vědomí záměr realizace zpevněné plochy na st. p. č. 183, k. ú. Krčín, 1. máje č. p. 182 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy č. RM 401 - 3/13.
RM 401 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 401 - 30.7.2018

Správa nemovitostí

15:00

OMM

4.1 Pronájem areálu LDT Pavlátova louka (PŘESUNUTO z RM 400 - 4/4, usnesení č. RM 400-17242/18)
Identifikace:

(Int.: OSN/720) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/1 - Flash Příloha: RM 401 - 4/1 - Flash

Na základě zveřejněného záměru pronájmu areálu LDT Pavlátova louka byly doručeny 4 nabídky na pronájem.
Obálky s nabídkami byly protokolárně otevřeny a OSN předkládá RM protokol z otevírání obálek a nabídky uchazečů.
OSN doporučuje tyto 2 nabídky, jako nejvhodnější (základním kritériem byla stanovena nabídková cena): 1. paní A.
F., nabídková cena 27.000 Kč/čtvrtletí, využití: rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce
se školami a místními spolky; 2. Ing. K. V., nabídková cena 26.000 Kč/čtvrtletí, využití: rekreační areál, pořádání
kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce se školami a místními spolky. Uchazeč, který podal nabídku č. 3, p. R. K.
od svého záměru odstoupil.
RM 400 na svém jednání o novém nájemci nerozhodla a přijala toto usnesení: "RM ukládá OMM (OSN) zajistit ve
spolupráci se ST osobní schůzky s jednotlivými uchazeči za účelem podrobnějšího projednání jejich nabídek na
pronájem areálu LDT Pavlátova louka." Tyto schůzky se konaly za účasti ST, MST, TAJ a p. Horvata - podrobné
informace budou radním podány přímo na jednání RM 401. Přítomní se shodli na pořadí navrženém v usnesení.
K rozhodnutí:
Schválit pořadí nabídek na pronájem areálu.
Odůvodnění:
Všechny doručené nabídky splnily podmínky zveřejněného záměru. Z pohledu OSN mají 2 nejvhodnější nabídky
uveden stejný nebo obdobný způsob využití areálu, který zachovává stávající ráz s nabídkou rozšíření služeb. Oba
záměry jsou přijatelné, a proto OSN doporučuje výše uvedené pořadí uchazečů. Obsazení 2. místa odůvodňujeme
následovně: Nabídky č. 2 a č. 4 uvádějí shodnou nabídkovou cenu, z pohledu OSN dostává přednost na obsazení 2.
místa nabídka č. 2, a to z důvodu dobře zpracovaného podnikatelského záměru. Dle usnesení č. RM 400-17242/18 se
dne 23.07.2018 konala schůzka s uchazeči o pronájem LDT Pavlátova louka. Informace z této schůzky budou
předneseny přímo na jednání RM. I po osobním představení uchazečů OSN doporučuje pořadí uchazečů uvedené v
návrhu usnesení. Uchazeč, který podal nabídku č. 3, p. R. K. od svého záměru odstoupil.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST - shrnul všechny informace z jednání se zájemci o provozování areálu Pavlátovy louky. Dále ST radní informoval o
reakci zástupce Akademické týdny, o. p. s. (dále jen "AT"), kterého se dotazoval, zda je pro AT výsledek VŘ
směrodatný pro návrat konání AT na Pavlátovu louku. Zástupci AT odpověděli, že ne. ST - každý zájemce musí vše
důkladně zvážit, protože část nájmu musí jít do údržby areálu, což také musí prokázat. Ing. Prouza - dotázal se, kdo
všechno jednal s jednotlivými uchazeči. ST odpověděl, že se jednalo za účasti vedení města (tj. ST a MST) a TAJ.
Ing. Prouza - shodli se všichni přítomní na nejvhodnějším kandidátovi? ST - ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17278/18,
(uložen úkol číslo 23271).
Na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 25.06.2018 RM souhlasí s pronájmem areálu LDT Pavlátova louka uchazeči
pí A. F., za nabídkovou cena 27.000 Kč/čtvrtletí, způsob využití: rekreační areál, pořádání kulturních akcí, školy v přírodě,
spolupráce se školami a místními spolky, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/1. V případě nezájmu ze strany uchazeče na prvním
místě, RM souhlasí s pronájmem uchazeči Ing. K. V., za nabídkovou cenu 26.000 Kč/čtvrtletí, využití: rekreační areál,
pořádání kulturních akcí, školy v přírodě, spolupráce se školami a místními spolky, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/1. RM
ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit smlouvu o nájmu a předložit ji RM ke schválení.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

4.2 Smlouva o dílo č. 194-2018 - Oprava terasy KINO 70
Identifikace:

(Int.: OSN/721) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/2 - Flash Příloha: RM 401 - 4/2 - Flash

Jedná se o plánovanou opravu přístupové terasy objektu KINO 70, konkrétně její levé části z pohledu na vchod
objektu, kde dochází k propadání povrchu a odlamování dlažby. Způsob opravy byl konzultován s ARCH a odbornou
firmou, poté byl na tuto akci zpracován rozpočet ze strany OSN. Celkové náklady na opravu levé části terasy jsou ve
výši 108.501 Kč vč. DPH. OSN předkládá smlouvu o dílo ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o dílo č. 194/2018 a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci rozpočtu města pro rok 2018 a na její realizaci je vyčleněno 300 tis. Kč. Vzhledem k
tomu, že se jedná o cca 1/3 terasy je cena za provedení opravy v souladu s předpokladem rozpočtu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - upozornila na chybu celkové hodnoty v "Usnesení". Opraveno na správnou celkovou hodnotu ve
výši 108.501 Kč vč. DPH. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17279/18,
(uložen úkol číslo 23272).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 194/2018 uzavřenou mezi městem Nové město nad Metují a dodavatelskou firmou
STAVOKOP s.r.o., Velká Bukovina 33, 552 04 Chvalkovice, IČO: 03988147, na opravu části terasy objektu KINO 70 v
celkové hodnotě ve výši 108.501 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 401 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Revokace usnesení č. RM 400-17244/18, dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu ze dne 29.04.2005
Identifikace:

(Int.: OSN/722) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/3 - Flash Příloha: RM 401 - 4/3 - Flash

Na základě změny rozhodnutí Úřadu práce České republiky, IČO: 72496991, nájemce nebytových prostor v objektu
č. p. 78, náměstí Republiky, žádá tento nájemce o revokaci usnesení č. RM 400-17244/18 ve znění: "RM na základě
žádosti nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 78, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují, tj. Úřad práce
České republiky, krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2, IČO: 72496991,
souhlasí s realizací klimatizační jednotky do prostor hlavní haly pobočky Úřadu práce ČR v celkovém nákladu 61.272
Kč vč. DPH s podmínkou navýšení nájemného na čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí na částku 30.083 Kč/čtvrtletí a
prováděním pravidelného servisu zařízení v rámci čl. 6, odstavce 1. nájemní smlouvy ze dne 29.04.2005. RM ukládá
provést OSN výše uvedenou realizaci." Požadovaná změna rozhodnutí a tím i úprav ve smlouvě spočívá v částce
navýšení nájemného a doby, po kterou bude ÚP toto zvýšené nájemné hradit. Výše uvedený nájemce žádá úpravu
zvýšení nájemného z původních 14.765 Kč/čtvrtletí na 18.765 Kč/čtvrtletí s tím, že takto zvýšené nájemné bude hradit
po zbytek trvání nájemní smlouvy, nebude-li v budoucnu dohodnuto jinak.
K rozhodnutí:
Provést revokaci usnesení, schválit dodatek č. 8 a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Výše uvedená změna vychází ze změny rozhodnutí žadatele. Dodatek č. 8 zajišťuje smluvní zvýšení nájemného.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17280/18,
(uložen úkol číslo 23273).
Na základě změny rozhodnutí Úřadu práce České republiky, IČO: 72496991, nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 78,
náměstí Republiky, revokuje RM své usnesení č. RM 400-17244/18 a přijímá následující usnesení: RM na základě žádosti
nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 78, náměstí Republiky, Nové Město nad Metují, tj. Česká republika - Úřad práce
České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČO: 72496991, souhlasí s realizací klimatizační
jednotky do prostor hlavní haly pobočky Úřadu práce ČR v celkovém nákladu 61.272 Kč vč. DPH s podmínkou navýšení
nájemného na částku 18.765 Kč/čtvrtletí a prováděním pravidelného servisu zařízení v rámci čl. 4, odstavce 1. nájemní
smlouvy ze dne 29.04.2005. RM ukládá OSN provést výše uvedenou realizaci. RM dále v souvislosti s navýšením nájemného
schvaluje dodatek smlouvy č. 8 ve znění přílohy č. RM 401 - 4/7, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 401 Ukládá.

STIS

Stránka 29 z 39

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

4.4 Upozornění na závady ve střešní krytině objektu č. p. 22 - Stará škola
Identifikace:

(Int.: OSN/723) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/4 - Flash Příloha: RM 401 - 4/4 - Flash

Stávající uživatel objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), Spolek Krčín, Žižkovo náměstí 1, IČO: 04649273,
Nové Město nad Metují, upozorňuje na poškozenou střešní krytiny na výše jmenovaném objektu. Zástupci Spolku
Krčín žádají o informace, jak a kdy bude oprava střešní krytiny na objektu "Staré školy" opravena. Udržovací práce na
střešní krytině jsou zahrnuty do Plánu oprav 2018 v celkové výši 15.000 Kč. Dále zástupci Spolku Krčín žádají o
informaci o průběhu prací spojených s přípravou PD na opravu střešní krytiny a krovu výše zmiňovaného objektu.
OSN předkládá žádost a návrh odpovědi viz příloha č. RM 401 - 4/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o stavu střešní krytiny a uložit OSN zpracovat odpověď.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 401 - 4/4.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 401- 17281/18,
(uložen úkol číslo 23274).
RM bere na vědomí informaci stávajícího uživatele objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků (Stará škola), Spolku Krčín, Žižkovo
náměstí 1, Nové Město nad Metují, o poškozené střešní krytině na výše jmenovaném objektu a ukládá OSN informovat
Spolek Krčín o vývoji prací na opravách střechy v duchu přílohy č. RM 401 - 4/4.
RM 401 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Zveřejnění záměru pronájmu části společných prostor objektu pro umístění telekomunikační sítě František
Identifikace:

(Int.: OSN/724) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/5 - Flash Příloha: RM 401 - 4/5 - Flash

V návaznosti na usnesení č. RM 400-17243/18 (Koncepční řešení pro napojování objektů na telekomunikační a
datové sítě a realizace vnitřních rozvodů ve společných částech domů) a v návaznosti na žádosti fy N-SYS s.r.o., IČO:
25254405 a fy Dobruška.net s.r.o., IČO: 27477207, OSN navrhuje provést zveřejnění záměru pronájmu společných
prostor objektů č. p. 483-4, 467-8, 475-6 (ul. Dukelská) a č. p. 477-8, 462-3, 481-2 (ul. Československé armády) pro
umístění telekomunikačního zařízení. Zveřejnění záměru bude provedeno dle schváleného koncepčního řešení.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
OSN doporučuje provést zveřejnění dle schváleného koncepčního řešení (usnesení č. RM 400-17243/18 "RM
schvaluje koncepční řešení (varianta 2) pro napojování objektů v majetku města na telekomunikační a datové sítě a
realizace vnitřních rozvodů ve společných částech domů ve znění přílohy č. RM 400 - 4/5."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann - z důvodu garance všem, kteří vedou kabel, je toho názoru, že by bylo lepší, kdyby rozvod vedlo samo
město. Když to bude vlastnit jeden nebo druhý žadatel, bude vždy problém. OMM - všechno je nastaveno ve
smluvních podmínkách, a to i umožnění přístupu. Ing. Neumann - upozornil, že se jedná o nevratnou věc. ST osobně se přiklání k odsouhlasení a uvidíme, kdo se ke zveřejněnému záměru přihlásí, jaké budou reakce a co to
přinese. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 401- 17282/18,
(uložen úkol číslo 23275).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu společných prostor objektů č. p. 483-4, 467-8, 475-6 (ul. Dukelská) a č. p. 4778, 462-3, 481-2 (ul. Československé armády) pro umístění telekomunikačního zařízení, a to dle schváleného koncepčního
řešení usnesením č. RM 400-17243/18.
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

4.6 Zveřejnění záměru pronájmu části společných prostor objektu pro umístění telekomunikační sítě - T.
G. Masaryka
Identifikace:

(Int.: OSN/725) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/6 - Flash Příloha: RM 401 - 4/6 - Flash

V návaznosti na usnesení č. RM 400-17243/18 (Koncepční řešení pro napojování objektů na telekomunikační a
datové sítě a realizace vnitřních rozvodů ve společných částech domů) a v návaznosti na žádost fy Dobruška.net
s.r.o., IČO: 27477207, OSN navrhuje provést zveřejnění záměru pronájmu společných prostor objektů č. p.
44,45,46,47 (ul. T. G. Masaryka) pro umístění telekomunikačního zařízení. Zveřejnění záměru bude provedeno dle
schváleného koncepčního řešení.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
OSN doporučuje provést zveřejnění dle schváleného koncepčního řešení (usnesení č. RM 400-17243/18 "RM
schvaluje koncepční řešení (varianta 2) pro napojování objektů v majetku města na telekomunikační a datové sítě a
realizace vnitřních rozvodů ve společných částech domů ve znění přílohy č. RM 400 - 4/5."
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 401- 17283/18,
(uložen úkol číslo 23276).
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu společných prostor objektů č. p. 44, 45, 46, 47 (ul. T. G. Masaryka) pro
umístění telekomunikačního zařízení, a to dle schváleného koncepčního řešení dle usnesení č. RM 400-17243/18.
RM 401 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, č. p. 427
Identifikace:

(Int.: OSN/726) Zdroj. dokum.: RM 401 - 4/7 - Flash Příloha: RM 401 - 4/7 - Flash

OSN předkládá ke schválení smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o výměře 22 m2, v objektu č. p. 427, ul.
Československé armády (objekt bývalých kasáren) mezi městem Nové Město nad Metují a skupinou tří výtvarníků
(bližší specifikace v příloze č. RM 401 - 4/7). Záměr výpůjčky byl zveřejněn na základě rozhodnutí RM ode dne
11.07.2018 do dne 27.07.2018 a nebyla doručena jiná nabídka nebo vyjádření.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o výpůjčce a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o další krok, který navazuje na zveřejněný záměr.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 401- 17284/18,
(uložen úkol číslo 23277).
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o výměře 22 m2, v objektu č. p. 427, ul. Československé armády
(objekt bývalých kasáren) mezi městem Nové Město nad Metují a skupinou tří výtvarníků, tj. Bc. M. D., BcA. M. M. a p. R. R.,
ve znění přílohy č. RM 401 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 401 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 401 - 30.7.2018

Školství, kultura a sport

15:35

OŠKS

5.1 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 25.06.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 5/1 - Flash Příloha: RM 401 - 5/1 - Flash

Dne 25.06.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR"). ŠR schválila výroční
zprávu školy v oblasti poskytování informací za rok 2017. Ředitelka školy informovala ŠR o průběhu 2. pololetí
školního roku 2017/2018, o přípravě školního roku 2018/2019 a o postupu realizace projektu "Vybudování učebny
přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín".
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 25.06.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17285/18
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 25.06.2018 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 401 - 5/1.
RM 401 Bere na vědomí.

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

5.2 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany" - Novoměstská filharmonie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 5/2 - Flash Příloha: RM 401 - 5/2 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru ve výši 250 tis. Kč od Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na výjezd
Novoměstské filharmonie do Francie.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17286/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 250 tis. Kč, od Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany na
výjezd Novoměstské filharmonie do Francie.
RM 401 Souhlasí.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 401 - 5/3 - Flash Příloha: RM 401 - 5/3 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru na dopravu Dechového orchestru na soutěžní přehlídku "Čermákovo Vysoké Mýto" ve výši 5 tis. Kč
od Vysokomýtské Kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17287/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 5 tis. Kč od Vysokomýtské Kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, Vysoké Mýto, na dopravu
Dechového orchestru na soutěžní přehlídku "Čermákovo Vysoké Mýto".
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

5.4 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Zdroj. dokum.: RM 401 - 5/4 - Flash Příloha: RM 401 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat
prostřednictvím "ZŠ Komenského", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 8 žáků
ve školním roce 2018/2019, a to v období ode dne 03.09.2018 do dne 28.06.2019. Celkem se jedná o finanční dar ve
výši 39.168 Kč. Dar bude poskytnut ve dvou etapách. První část pro rok 2018 ve výši 15.744 Kč, druhá část pro rok
2019 ve výši 23.424 Kč.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 401- 17288/18
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši
39.168 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 8 žáků, a to v období ode dne
03.09.2018 do dne 28.06.2019.
RM 401 Souhlasí.

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

5.5 Dětský silvestr 2018
Identifikace:
Vzhledem k nutnosti objednat program na Dětský silvestr, doporučuje OŠKS RM souhlasit s pořádáním Dětského
silvestra v obdobném duchu jako v roce 2017 a uložit OŠKS organizačně zajistit tuto akci.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o podobě Dětského silvestra 2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 401- 17289/18,
(uložen úkol číslo 23278).
RM souhlasí s pořádáním Dětského silvestra 2018 v podobě posledních let a ukládá OŠKS organizačně zajistit tuto akci a o
stavu příprav informovat RM.
RM 401 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 401 - 30.7.2018

Finance

15:45

OF

6.1 Navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let - RO
Identifikace:
V roce 2017 byla městu poskytnuta dotace z rozpočtu KHK ve výši 143 tis. Kč na realizaci projektu Rybník hradiště zpracování PD. Akce byla dokončena v letošním roce a celkové výdaje činily 129.470 Kč. Z poskytnuté dotace byla
vyčerpána částka 90.447,74 Kč a v rámci finančního vypořádání byla vrácena částka ve výši 52.552,26 Kč. Vzhledem
k tomu, že tato částka není v rozpočtu města zahrnuta, navrhuje OF provedení RO.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17290/18,
(uložen úkol číslo 23279).
RM schvaluje RO - navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let 52,55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §
6409 - ostatní činnosti z položky rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
RM 401 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2018
Zdroj. dokum.: RM 401 - 6/2 - Flash Příloha: RM 401 - 6/2 - Flash

Identifikace:

OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.06.2018. Rozpočet dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši
110.724,10 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 95.678,72 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činí
15.045,38 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je způsoben zejména stavem rozpracovanosti akcí realizovaných
ORM.
K rozhodnutí:
Informace o hospodaření města ke dni 30.06.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17291/18
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2018.
RM 401 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 6/3 - Flash Příloha: RM 401 - 6/3 - Flash

Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17292/18,
(uložen úkol číslo 23280).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 401 - 6/3.
RM 401 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 401 - 30.7.2018

Různé

15:55

7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu Analýza potřeb bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v
Novém Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/1 - Flash Příloha: RM 401 - 7/1 - Flash

Dílo bude realizováno v rámci projektu z prostředků ESF OP zaměstnanost.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 401- 17293/18,
(uložen úkol číslo 23281).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na zpracování Analýzy potřeb
bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory nabídku společnosti Centrum pro komunitní práci střední Čechy,
Vodičkova 36, Praha 1, 110 00, IČO: 71209735, za nabídkovou cenu 112.900 Kč (nejsou plátci DPH). RM schvaluje smlouvu
o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a společností Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Vodičkova 36, 110 00
Praha 1, IČO: 71209735, ve znění přílohy č. RM 401 - 7/1, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 401 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Evropský den bez aut 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/2 - Flash Příloha: RM 401 - 7/2 - Flash

Od roku 2006 se město Nové Město nad Metují zapojuje do akce Evropský den bez aut. Tato akce se snaží povzbudit
lidi k používání takového způsobu dopravy, který je šetrnější k životnímu prostředí. Podpisem Charty 2018 se město
Nové Město nad Metují zavazuje připojit k Evropské iniciativě za udržitelnou dopravu a zorganizuje akce uvedené v
příloze č. RM 400 - 7/2.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda se i letos město Nové Město nad Metují zúčastní Evropského dne bez aut, popř. Evropského týdne
mobility a starosta bude pověřen k podpisu "Charty". Na tuto akci je v rozpočtu města vyčleněna částka 10.000 Kč.
Odůvodnění:
Jde o každoroční akci, do které je město tradičně zapojeno, na krytí nezbytných nákladů je v rozpočtu na rok 2018
pamatováno (10.000 Kč).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 401- 17294/18
RM souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci "Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí ve znění přílohy
č. RM 400 - 7/2. RM pověřuje ST podpisem "Charty Evropského týdne mobility 2018".
RM 401 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

7.3 Žádost majitele zámku Nové Město nad Metují o souhlas s vyhotovením doporučení do programu
PZAD 2019
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/3 - Flash Příloha: RM 401 - 7/3 - Flash

Dne 16.07.2018 podal správce zámku v zastoupení majitele zámku Nové Město nad Metují žádost na RM o souhlas s
vyhotovením doporučení města Nové Město nad Metují k zařazení jejich žádosti do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2019 - viz příloha č. RM 401 - 7/3. Majitel zámku se chce pokusit získat z tohoto
dotačního titulu finanční prostředky na obnovu další části teras v zámecké zahradě.
K rozhodnutí:
Souhlasit s doporučením města pro žádost.
Odůvodnění:
Žádost je podávána poněkolikáté a pokaždé RM souhlasila se zařazením.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 401- 17295/18,
(uložen úkol číslo 23282).
RM souhlasí a doporučuje zařadit žadatele, majitele zámku Nové Město nad Metují, p. Josepha Michaela Bartone Dobenina,
do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019.
RM 401 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Nařízení města č. 1/2018 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/4 - Flash Příloha: RM 401 - 7/4 - Flash

Nařízení města č. 1/2018 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel na území města Nové Město
nad Metují ve znění přílohy č. RM 401 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vydat nařízení města.
Odůvodnění:
Tímto nařízením se ruší Nařízení města č. 2/2016, kterým byla kromě cen nucený odtah silničních vozidel stanovena i
cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Tato úhrada již nebude ze strany
MP vybírána z toho důvodu, že dle novely zákona nyní již za porušení dopravních předpisů vždy musejí uložit pokutu
(nelze uložit jen napomenutí). V případě, že je přiložena tzv. botička, vybírá MP pokutu 500 Kč, což je o 100 Kč více,
než byla úhrada stanovená nařízením č. 2/2016. Ceny za nucený odtah zůstávají ve výši, která byla vysoutěžena v
roce 2016, na tuto službu má město uzavřenou smlouvu s odtahovou službou Pavlíček.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 401- 17296/18,
(uložen úkol číslo 23283).
RM vydává Nařízení města č. 1/2018 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel na území města Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 401 - 7/4.
RM 401 Vydává.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

7.5 Akce na Husově náměstí - Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá
(č. II)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/5 - Flash Příloha: RM 401 - 7/5 - Flash

Společnost BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551, žádá RM o zábor plochy cca 25 m2 a povolení
charitativní akce „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“. Jedná se o Zdravotně
preventivní akci spojenou s pojízdnou pobočkou Oborové zdravotní pojišťovny, kde si klienti mohou nechat změřit
tlak, tuk, znaménka apod. (vždy v daném městě máme jiný program). Cílem je pomoci našim klientům s případnými
problémy přímo v místě bydliště, aby nemuseli jezdit na pobočku do krajského města. A podpořit a představit
charitativní akci „Každý krok pomáhá“, kdy rozdáváme krokoměry a na konci měsíce dáme finanční částku vítěznému
ústavu v daném regionu. Celá akce je zdarma a nebude zde vybíráno vstupné. Nejedná se o náborovou akci. Akce se
uskuteční dne 22.10.2018 od 8:00 do 13:00 hodin na Husově náměstí před „vlaštovkami“. Kompletní žádost je v
příloze č. RM 401 - 7/5.
K rozhodnutí:
Schválit charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“ na Husově
náměstí.
Odůvodnění:
OF: Dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích se poplatek neplatí "z akcí pořádaných na veřejném prostranství,
jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely". Vzhledem k tomu, že pořádané akce bude bez
výtěžku, ale její účel je charitativní, doporučuji postupovat v souladu s uvedeným článkem a akci od poplatku
osvobodit. ODSH: bez výhrad, resp. při zajištění součinnosti s MP, zvláštní užívání PK není potřeba. Ostatní odborné
útvary (TS, OMM, OŠKS, OS, MP) s pořádáním akce souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 401- 17297/18,
(uložen úkol číslo 23284).
RM schvaluje charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok pomáhá“ na Husově
náměstí, která se uskuteční dne 22.10.2018 od 8:00 do 13:00 hodin, a souhlasí s bezplatným záborem veřejného
prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM 346 dne 25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Pořadatelem
akce je společnost BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551.
RM 401 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.10.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/6 - Flash Příloha: RM 401 - 7/6 - Flash

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2018 - viz příloha č. RM 401 - 7/6.
K rozhodnutí:
Schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2018 s OSA (Ochranný svaz autorským pro
práva k dílům hudebním, z. s.).
Odůvodnění:
Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání
hudební produkce v městském rozhlase musí být uzavřena smlouva s kolektivním správcem autorských práv. OSA,
z.s., původně zastupoval jen skladatele, textaře, nakladatele. Ode dne 01.01.2018 zastupuje i další společnosti
INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA coby jediný kolektivní správce (s některými ze jmenovaných společností byly
dříve uzavírány samostatné smlouvy např. k ochraně autorských práv výkonných umělců a výrobců zvukových a
zvukově obrazových záznamů apod.). Smlouva je uzavírána vždy na kalendářní rok.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - vztahuje se jen na městský rozhlas? Zjistit, zda je to ještě potřeba. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 401- 17298/18,
(uložen úkol číslo 23285).
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a Ochranným svazem
autorským k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, Praha 6, na licenci k veřejnému provozování hudebních děl jako
upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 401 - 7/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 401 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 13.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

7.7 Počet žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR
Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/7 - Flash Příloha: RM 401 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO"), předkládá RM Přehled o počtech žádostí subjektů údajů v
oblasti GDPR za II. čtvrtletí r. 2018 - viz příloha č. RM 401 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Přehled o počtech žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za II. čtvrtletí r. 2018.
Odůvodnění:
Přehled byl vytvořen na základě požadavku vzešlého z PVO č. 268-11752/18.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 401- 17299/18
RM bere na vědomí Přehled o počtech žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za II. čtvrtletí r. 2018, ve znění přílohy č. RM
401 - 7/7.
RM 401 Bere na vědomí.

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

7.8 Kalendář RM a ZM na rok 2018 - plán do konce roku
Zdroj. dokum.: RM 401 - 7/8 - Flash Příloha: RM 401 - 7/8 - Flash

Identifikace:

Plánovací kalendář událostí - RM a ZM na rok 2018 - podrobnosti viz příloha č. RM 401 - 7/8.
K rozhodnutí:
Schválit navrhovaný kalendář RM a ZM na rok 2018.
Odůvodnění:
Kalendář zasedání na celý rok je vydáván mj. z těch důvodů, aby ostatní organizace při pořádání akcí a stanovení
jejich termínu měly informaci, kdy nebude možné počítat s účastí radních či zastupitelů na těchto akcích. Usnesením
č. RM 381-16 402/17 dne 09.10.2017 RM schválila "Kalendář RM a ZM na rok 2018", který byl z důvodu nejasného
termínu podzimních komunálních voleb sestaven pouze do měsíce října 2018. Nyní je již termín komunálních voleb
znám, a tak bylo možné termíny jednání RM a ZM do konce roku 2018 doplánovat.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 401- 17300/18,
(uložen úkol číslo 23286).
RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 401 - 7/8 a ukládá OSÚ informovat
o tomto rozpisu ZM, VO + zaměstnance MěÚ, PNT s. r. o., příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
RM 401 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Podnět radního Mgr. Černého na překopy provedené společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:
Podnět radního Mgr. Černého týkající se provedených překopů společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., na
území Nového Města nad Metují. Provedené překopy z minulosti vykazují propad vozovky a trhliny vrchní obrusné
vrstvy.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Lubomír Černý radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - týká se to pouze novoměstských cest.

K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 401- 17301/18,
(uložen úkol číslo 23287).
RM ukládá OMM ve spolupráci s TS zmapovat a předložit do RM překopy provedené společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, které za poslední 2 roky vykazují propad vozovky a trhliny vrchní obrusné vrstvy
na městských komunikacích.
RM 401 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 7.8.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 401 - 30.7.2018

7.10 Podnět radního Mgr. Černého ve věci dotazu na webu města v sekci "Dotazy a odpovědi" ze dne
08.07.2018
Identifikace:
Mgr. Černého a další radní překvapilo vyjádření ředitelky školy, paní PaedDr. Olgy Taláškové, týkající se stravování v
areálu bývalých kasáren viz dotaz na webu města v sekci "Dotazy a odpovědi" ze dne 08.07.2018.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Černý zmínil, že celá kuchyně jídelny v areálu bývalých kasáren je nová, nerezová a vždy vyhovovala
požadavkům Krajské hygienické stanice. Nesouhlasí tedy s vyjádření paní PaedDr. Taláškové, která uvádí, že je
nutná rekonstrukce za cca 5.000.000 Kč.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 401:

30.7.2018 14:31:32

Příští porada bude: RM 402, 13.8.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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