Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 318 :
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. Vratislav Fröde
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
14:38
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
referentIA (Interní auditor)
13:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:40
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:40
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40 14:30 15:40
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:40
města)

Odchod
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
13:40
17:45
15:35

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

17:45

Částečná

15:00

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 318 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Vilém Maur, MBA

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Ing. Dagmar Kavanová
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Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:05
13:50
14:45
15:45
16:05
16:15
16:20

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 318 :
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. Vratislav Fröde
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Pavel Horvat

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
14:38
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
referentIA (Interní auditor)
13:06
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:40
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:40
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:40 14:30 15:40
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:40
města)

Odchod
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
18:10
13:40
17:45
15:35

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

17:45

Částečná

15:00

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 318 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA
Marie Petruželková
Ing. Dagmar Kavanová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 317) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 317 ze dne 16.3.2015 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 265- 11318/13

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

17 476
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín:

7.7.2015

, výchozí:

7.7.2015

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

Zápis z jednání k dokumentaci ke stavebnímu povolení – Nové Město nad Metují – chodník a stezka v ul. Nácho

Usneseni:: RM bere na vědomí zápis z jednání s obyvateli a firmami z ul. Náchodská k PD - Nové Město nad Metují - chodník a
stezka v ul. Náchodská a ukládá OMM projednat připomínky týkající se této PD se zpracovatelem, a pokud budou tyto
připomínky smysluplné a projednatelné, tak je začít projednávat tak, aby mohly být při samotné stavbě zrealizovány. O
projednaných připomínkách bude OMM průběžně informovat RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Realizace bude pravděpodobně zahájena v květnu 2015, některé požadavky byly
již prokonzultovány s DI Náchod a nebyly jím akceptovány. Ostatní se budou řešit i v průběhu stavby, pokud budou
smysluplné a možné zrealizovat s ohledem na vyhlášky, požadavky DI Náchod, příp. poskytovatele dotace. RM 318
schválen nový termín: 7.7.2015 (Uskutečnitelné požadavky budou řešeny v průběhu stavby.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 307- 12969/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 119
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí:

30.3.2015

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

Odkanalizování části Vrchovin - č. p. 29, 123, 136, 131, 127, 129

Usneseni:: RM souhlasí, aby RD č. p. 29, 123, 136, 131, 127 a 129 byly odkanalizovány tlakovou kanalizací. RM bere na vědomí
návrh financování této tlakové kanalizace, který je popsán v dopise společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
viz příloha č. RM 307 - 3/6. RM ukládá OMM projednat uvedené řešení s majiteli dotčených RD a zahájit kroky vedoucí
k realizaci této tlakové kanalizace.
Plnění:
Návrh řešení odkanalizování byl s dotčenými občany projednán, zpracování PD bylo objednáno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 308- 13013/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 165
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Návrh zastřešeného pódia na Husově náměstí

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh ARCH na nové zastřešené pódium dle návrhu ve znění přílohy č. RM 308 - 3/4. RM ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH začít projednávat uvedený návrh s Městským klubem Nové Město nad Metují, regenerační
komisí a kulturní komisí. Výsledky včetně ekonomické rozvahy pro pořízení nového podia předložit RM.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 27.4.2015 (K předložení do RM chybí projednání
v kulturní komisi. Ta je svolána na 2. týden v dubnu 2015.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13122/14
19 283
Věc:

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

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Areál bývalých kasáren - koncepce - dotace pro možné investice

Usneseni:: RM ukládá OMM vyhledávat dotační množnosti ve smyslu studie možné zástavby v areálu bývalých kasáren,
konkrétně investic, které by zde mělo realizovat město.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 22.6.2015 (Dotace jsou průběžně sledovány.
Prozatím nebyl žádný vhodný titul vypsán.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

RM 310- 13123/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 284
Věc:

Termín: 25.5.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 25.5.2015

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

Partnerská města - koncepce další spolupráce

Usneseni:: RM ukládá partnerskému výboru zpracovat a předložit náměty na partnerskou spolupráci s městem Duszniki Zdrój i v
dalších oblastech, než jsou oficiální a tradiční akce, kterých se zúčastňuje pouze zvolené vedení obou měst, tzn.
zaměření na aktivity spolků, škol, MKN, MMUZ a dalších subjektů ve městě.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 25.5.2015 (Bohužel PV zatím nestačil připravit
tuto koncepci.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13124/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 285
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Lokalita Rychta - koncepce - ul. Nerudova

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí
úpravy v ulici Nerudova s tím, že budou zároveň prověřeny možné dotační finanční zdroje pro tuto realizaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotační tituly jsou průběžně sledovány, prozatím žádný vhodný vypsán nebyl.
ORM spolupracuje s OSN, kdy jsou dávány dohromady podklady, jako jsou možnosti ukončení nájmů, odhady nákladů
na demolice, zpracování PD atd. V současné době je to ve fázi přípravy. RM 318 schválen nový termín: 8.6.2015
(Příprava podkladů.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 310- 13125/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 286
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

8.6.2015

, výchozí:

8.6.2015

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

Lokalita Rychta - koncepce - autobusové nádraží

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat v duchu řešení navrženého Regulačním plánem Rychta prvotní podklady pro budoucí dílčí
úpravy prostoru autobusového nádraží s tím, že budou zároveň prověřeny možné dotační finanční zdroje pro tuto
realizaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotační tituly jsou průběžně sledovány, prozatím žádný vhodný vypsán nebyl.
ORM společně s ARCH pracuje na vizi, etapizaci, odhadu nákladů atd. RM 318 schválen nový termín: 8.6.2015
(Příprava podkladů.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 311- 13131/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 305
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Prodej pozemku z majetku města v ul. T. G. Masaryka

Usneseni:: RM souhlasí s pokračováním jednání ve věci předložené žádosti o prodej městských pozemků p. p. č. 589/1 o výměře
7 535 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 589/2, o výměře 1080 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.
ú. Nové Město nad Metují z majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují pro
záměr stavby obchodního centra s parkovištěm. RM ukládá OMM zajistit ve spolupráci se žadatelem konkretizaci
záměru pro dané pozemky a zajistit účast zástupce žadatele na jednání RM, a to za účelem prezentace záměru.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 22.6.2015 (TR Development, s. r. o., požádal
telefonicky o další prodloužení termínu k vyjednávání. Zatím projektují na pozemcích sousedních vlastníků.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 312- 13164/15
19 401
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Rozšíření zeleně v areálu autoparku - úprava ve Studii zeleně

Usneseni:: RM ukládá ST svolat do konce března 2015 seminář pro ZM k návrhu nového ÚP - obsahem bude seznámení se
stavem vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek, seznámení nových zastupitelů s projednávaným návrhem
ÚP a případně i seznámení s problematikou územního plánování obecně.
Plnění:
Splněno. Semináře se budou konat dva, a to dne 25.03.2015 a dne 08.04.2015.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

RM 312- 13173/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 409
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Zásobník investičních akcí města

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města
s příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle
po 6 měsících.
Plnění:
Splněno - zásobník byl zveřejněn na webových stránkách města. RM 318 schválen nový termín: 22.6.2015
(Aktualizace zásobníku je naplánována na dne 22.06.2015.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13262/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 573
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 27.4.2015

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

Výjezd RM do terénu

Usneseni:: RM ukládá TS zpracovat ve spolupráci s OMM, OŽP a ARCH návrh budoucího řešení zeleně na městských pozemcích
v ulici Vodárenská.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 27.4.2015 (Po několika jednáních s obyvateli ul.
Vodárenské je navrženo určité řešení, které je třeba ještě dopracovat. Z důvodu pracovního vytížení to nestihl vedoucí
TS konzultovat s ARCH.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13266/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 577
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM revokuje své usnesení č. RM 311-13129/15 ze dne 05.01.2015 ve věci uzavření předložené Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03].
RM souhlasí s uzavřením nově předložené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. [IE-12-2012864/VB/03] - název stavby: "Nové Město nad Metují knn
příp. č. p. 2100 Š.", na pozemcích p. p. č. 547/5 a č. 548/2, obě druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha, pozemková parcela č. 549/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č.
550/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných
na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění, viz příloha - návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem. Cena za zřízení věcného břemene je 200 Kč za 1 bm věcného břemene a celková cena bude stanovena dle
výměry zjištěné geometrickým plánem podle skutečného provedení.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13267/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 578
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: M (Měsíčně)

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 696/67 s tím, že
město má zájem si ponechat takovou část pozemku, který by v budoucnu umožnil výstavbu chodníku a byla zároveň
zachována i linie veřejného osvětlení.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 27.4.2015 (Jednání na místě za účasti žadatele
a OMM se uskutečnilo dne 10.03.2015 a žadatel byl vyzván k upřesnění žádosti, které zatím nepředložil.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13268/15
19 579
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Žádost o koupi části pozemku z majetku města

(přesunuto z RM 313)

Usneseni:: RM ukládá OMM zpracovat a projednat se žadatelem návrh možného prodeje části pozemku p. p. č. 715/36 s tím, že
město má zájem si ponechat část pozemku pro nezbytný veřejný prostor u místní komunikace. Další podmínkou pak
je, že žadatel upřesní svůj záměr využití pozemku, o který žádá.
Plnění:
Splněno - předkládáme do programu jednání RM 318.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

RM 315- 13279/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 587
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Žádost občanů z ul. 28. října (č. p. 228 - 230) o přehodnocení provedené rekonstrukce chodníku před jejich nem

Usneseni:: RM bere na vědomí ve smyslu jejich dalšího podnětu a přílohy č. RM 315 - 3/11 žádost občanů ve věci přehodnocení
provedené rekonstrukce chodníku před jejich nemovitostmi v ul. 28. října - tj. před č. p. 228 - 230 a potvrzuje závěry,
které přijal OVRR a budou součástí do kolaudačního souhlasu. Konkrétně to, že městem budou provedeny ukončující
okapové lišty nopové folie nad úrovní plochy chodníků u č. p. 230 v ul. 28. října, dále město provede kontrolu přilehlých
objektů č. p. 229 a 230 a zdokumentuje stavebně technický stav po dokončení stavby a v případě výskytu zvýšené
vlhkosti přilehlých stavebních objektů, budou městem přijata opatření na jejich odstranění. Dále město zajistí rozebrání
zvýšeného chodníku v případě provádění úprav hydroizolace objektů č. p. 229 a 230. RM ukládá OMM prověřit na
Státním fondu dopravní infrastruktury možnosti změny řešení autobusové zastávky nebo její případné zrušení a
případný dopad těchto změn na poskytnutou dotaci a na město jako příjemce dotace.
Plnění:
Splněno. Sdělení ze SFDI a možnosti přeřešení zastávky v ul. 28. října budou předloženy do programu jednání RM
318.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 315- 13287/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 594
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 22.6.2015

, výchozí: 22.6.2015

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

Podnět komise kulturní na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí

Usneseni:: RM souhlasí s pokračováním příprav na budoucí výrobu poutačů na propagaci kulturních akcí na Husově náměstí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 22.6.2015 (Na přípravě poutačů se pracuje.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13302/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 602
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 30.3.2015

, výchozí:

30.3.2015

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

Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2014 - podnět KSPORT

Usneseni:: RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok
2014 ve znění přílohy č. RM 315 - 5/5. RM dále schvaluje finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve
výši dle přílohy č. RM 315 - 5/5. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců
za rok 2014.
Plnění:
Splněno - akce se uskutečnila.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13332/15
19 662
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

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

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 317 - 2/4, záměr města poskytnout jako výpůjčku (k podnikání) část
pozemku pozemková parcela č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, a to na Husově náměstí před provozovnou v domě č. p. 1205, za účelem umístění mobilní zahrádky
na dobu určitou ode dne 14.04.2015 do dne 31.10.2015 za těchto podmínek: 1) zahrádka bude na přechodnou dobu
ode dne 04.06 do dne 08.06.2015 odstraněna z důvodu konání sportovní akce, 2) žadatel si zajistí potřebná povolení a
souhlasy příslušných orgánů státní správy k umístění zahrádky, 3) vybavení a zařízení zahrádky bude v souladu s
podmínkami Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen "RP MPR"). RM
ukládá OMM projednat s žadatelem umístění 1 reklamního áčka jako jediné reklamy na provozovnu s tím, že žádné
jiné reklamní předměty a zařízení nelze v souladu s RP MPR umístit.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.4.2015

RM 317- 13333/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 663
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

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

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy č. RM 317 - 2/5, záměr města pronajmout k podnikání část pozemku
pozemková parcela č. 2034/30 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.
ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to
pro umístění mobilní zahrádky v ul. Komenského u provozovny v domě č. p. 53 (3 ks stolku a 9 ks křesílek) na dobu
určitou ode dne 15.04.2015 do dne 15.10.2015 za nájemné v minimální výši 1 000 Kč za celou dobu nájmu s tím, že si
žadatelka zajistí u příslušného správního orgánu (ODSH) povolení zvláštního užívání, protože na pozemku je chodník.
Zahrádka, včetně příp. vodicích prvků - květináčů, bude po ukončení denního provozu vždy odklizena.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13334/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 664
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Pronájem části pozemku z majetku města k podnikání

Usneseni:: RM souhlasí s krátkodobým pronájmem části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují na dobu méně než 30 dnů ode dne 18.03.2015 p. Milanu Leinweberovi, IČO: 45919518,
Šonov 188, 549 08 Provodov-Šonov, tel. 732 246 804, za účelem dočasné deponie štěrku, písku a dalšího materiálu
pro stavbu kanalizace v ul. Náchodská v souvislosti s její rekonstrukcí, za celkové nájemné 10 Kč za 1 m2 a rok a za
podmínky, že pokud na pozemku a přístupové cestě k němu způsobí nějaké škody, uvedou po skončení užívání
pozemek do stavu, ve kterém jim byl předán. Dále RM ukládá OMM zveřejnit na dobu 30 dnů, dle přílohy č. 2/6 záměr
města pronajmout část pozemku pozemková parcela č. 2176/11 o výměře cca 520 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. A obec
Nové Město nad Metují na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to nejvhodnější nabídce s tím, že zájemce
uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2 a rok a příp. požadovanou výměru s tím, že
pronájem bude možný po převzetí vyklizeného pozemku od pana Milana Leinwebera, pravděpodobně a nejlépe ode
dne 01.05.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13344/15
19 673
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Přesun z RM 315 - 2/4 - Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena za 1 m² pozemku 1 200
Kč (dle znaleckého posudku). 2. Zájemci v nabídce uvedou cenu za 1 m2 pozemku, záměr budoucího využití, který
musí být v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále
uvedou předpokládaný termín dokončení svého záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá
nejvyšší nabídku. 4. Pozemek není, kromě užívacích vztahů výše uvedených, využíván a neváznou na něm žádné
právní závazky. 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy
straně kupující. 6. Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 7.
Město bude mít k pozemku zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace
staveb uvedených v záměru kupujícího. 8. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 9.
Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 7.4.2015

Odpovídá (Garant) : ST

19 674
Věc:

Termín: 30.3.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13345/15

, výchozí: 30.3.2015

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

Přesun z RM 315 - 2/5 - Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat městské pozemky: p. p. č. 2290 o výměře 300 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o výměře 260 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Minimální cena za 1 m² pozemku 1 200 Kč (dle znaleckého
posudku). 2. Zájemci v nabídce uvedou cenu za 1 m² pozemku, záměr budoucího využití, který musí být v souladu s
platným Územním plánem sídelního útvaru Nové Město nad Metují a s Regulačním plánem a dále uvedou
předpokládaný termín dokončení svého záměru. 3. Kupní smlouvu město uzavře se zájemcem, který podá nejvyšší
nabídku. 4. Pozemky nejsou, kromě užívacích vztahů výše ve zveřejnění uvedených, využívány a neváznou na nich
žádné právní závazky. 5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní
smlouvy straně kupující. 6. Město kupujícímu pozemky předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny.
7. Město bude mít k pozemkům zřízeno předkupní právo do doby kolaudace staveb určených k užívání nebo realizace
staveb uvedených v záměru kupujícího. 8. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 9.
Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 10. Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemky.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 685
Věc:

Termín: 27.4.2015

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13358/15

, výchozí:

27.4.2015

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

Dětská hřiště - výběr dětského hřiště pro obnovu a rozšíření

Usneseni:: RM bere na vědomí návrh paní A. S. pro úpravy dětského hřiště v krčínském parku. RM schvaluje odstranění
stávajícího petangového hřiště. RM ukládá OMM předložit návrh využití částky 400.000 Kč na dětská hřiště ve městě v
roce 2015.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 318 schválen nový termín: 27.4.2015 (ORM zpracovává vyhodnocení hřišť
ve městě.)
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13359/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 686
Věc:

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Pořízení nové cisterny CAS 20 Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují - provedení

Usneseni:: RM schvaluje zadání organizace veřejné zakázky „Dodávka 1 ks CAS pro město Nové Město nad Metují“ firmě Ing.
Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice za celkovou cenu 33.000 Kč bez DPH.
Plnění:
Splněno. Do programu jednání RM 318 předložena ke schválení příkazní smlouva s Ing. Tomkem.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13368/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 691
Věc:

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Žádost obyvatel Kaštánek ve věci výstavby infrastruktury Javůrky podmiňující dokončení ul. Kaštánky

Usneseni:: RM bere na vědomí žádost obyvatel Kaštánek ze dne 06.03.2015 ve věci výstavby infrastruktury Javůrky podmiňující
dokončení ul. Kaštánky. RM byla seznámena ve znění přílohy č. RM 317 - 3/18 se zápisem z jednání zástupců města,
OVRR a PRAV, ze dne 04.03.2015 a konstatuje, že město bude v dalších krocích postupovat v souladu s ujednáními,
která zápis obsahuje. RM ukládá OMM informovat žadatele o obsahu zmiňovaného zápisu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 317- 13370/15
19 693
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Neplatiči nájemného v bytech města k 28.02.2015

Int: OSN/290
Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 28.02.2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 4/1.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
7.4.2015
Poznámka:

STIS

Závěr:

S
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Splněno, usnesení vyřadit

Tisk: 7.4.2015

RM 317- 13371/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 694
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 28.02.2015
Int: OSN/291

Usneseni:: RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 28.02.2015 ve znění přílohy č. RM 317 4/2.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13372/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 695
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Zápis č. 110 bytové komise ze dne 11.03.2015

Int: OSN/292
Usneseni:: RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 110 bytové komise ze dne11.03.2015, ve znění přílohy č. RM 317 4/3.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13373/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 696
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Žádost klientů městské ubytovny
Int: OSN/293

Usneseni:: RM bere na vědomí informace o problémovém chování klientky městské ubytovny sl. Z. S. a ukládá OSN ve spolupráci
s OSV zaslat výše jmenované vytýkací dopis o podmínečném ukončení smlouvy o ubytování.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13375/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 698
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Dodatek ke kupní smlouvě na dodávku tepla a TUV č. 44/13

Int: OSN/295
Usneseni:: RM souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke smlouvě č. 44/13, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávku tepelné energie v
č. p. 415, ul. 28. října a pověřuje ST jeho podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13376/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 699
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - kotelny
Int: OSN/296

Usneseni:: RM souhlasí s dohodou o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor plynové kotelny v č. p. 313, ul.
Rašínova ze dne 29.04.2005, a pověřuje starostu jejím podpisem. Smlouva bude ukončena ke dni 30.04.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13377/15
19 700
Věc:

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

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Zveřejnění záměru pronájmu - kotelna v objektu č. p. 313, ul. Rašínova
Int: OSN/297

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejnění záměru pronájmu prostoru pro podnikání (nebytového prostoru, plynové kotelny) v objektu
č. p. 313, ul. Rašínova v celkovém rozsahu 25,5 m2, vč. technologie, a to za standardních podmínek v duchu
předchozí nájemní smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

RM 317- 13378/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 701
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 30.3.2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Kupní smlouva č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie v objektu bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masa
Int: OSN/298

Usneseni:: RM schvaluje Kupní smlouvu č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie v objektu bytového domu č. p. 44-47, ul. T.
G. Masaryka pro rok 2015 a následující ve znění přílohy č. RM 317 - 4/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13405/15

Termín: 30.3.2015

Provede: OF = Odbor finanční

19 706

Odpovídá (Garant) : TAJ

Věc:

Odpisový plán na rok 2015

, výchozí: 30.3.2015

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

Usneseni:: RM schvaluje přílohu ke Směrnici č. 3/2010 – evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisového
plánu na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 317 - 6/2.
Plnění:
Bereme na vědomí. Bude postupováno podle odpisového plánu.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13407/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 707
Věc:

Termín: 30.3.2015

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 30.3.2015

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

Záměr Vodovody a kanalizace Náchod a.s. redukovat a stabilizovat akcionářskou strukturu

Usneseni:: RM projednala záměr společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., jejímž je město Nové Město nad Metují
významným akcionářem, který se týká převodu akcií na jméno s neomezitelnou převoditelností, na akcie na jméno s
převoditelností omezenou a ukládá MST pozvat ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na jednání
RM 318, příp. 319.
Plnění:
Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. byl pozván na jednání - jednání se neuskuteční, návrh byl
vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. stažen.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

RM 317- 13417/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 710
Věc:

Termín: 30.3.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí:

30.3.2015

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

Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla

Usneseni:: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla, ve znění přílohy č. RM 317 - 7/10,
mezi městem Nové Město nad Metují a PNT s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
27471454, který obsahuje dohodu o ceně a platebních podmínkách na rok 2016. Předběžná kalkulovaná cena tepelné
energie na rok 2016 je stanovena na částku 594,93 Kč/GJ vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Plnění:
Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 42/15 o dodávkách tepla by měl být z PNT s. r. o. předán dne 25.03.2015 ST
k podpisu.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13418/15
19 711
Věc:

Termín: 30.3.2015

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

, výchozí:

30.3.2015

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

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele -

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele - nákup zemního plynu pro rok 2016 ve znění přílohy č. RM 317 - bod 7/11. RM pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

RM 317- 13419/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 712
Věc:

Provede: OZP = Oddělení životního prostředí

Termín: 18.3.2015

, výchozí: 18.3.2015

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

Smlouva o dílo č. 19/2015 - monitoring skládek TKO Na Popluží a Železova louka

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/2015 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“
uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478,
Praha 5 , IČO: 26473330, ve znění přílohy č. RM 317 - 7/12 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13420/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 713
Věc:

Provede: OZP = Oddělení životního prostředí

Termín: 18.3.2015

, výchozí: 18.3.2015

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

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů - textil - zapojeni do systému sběru v Novém Městě nad Metují

Usneseni:: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 23/2015 - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavíranou mezi městem
Nové Město nad Metují a TextilEco, a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 28101766, ve znění
přílohy č. RM 317 - 7/13 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 317- 13421/15
19 714
Věc:

Termín: 21.3.2015

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

, výchozí:

21.3.2015

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

Oznámení konání koncertu skupiny Extempore v hostinci "U Škaldů" ve Vrchovinách - žádost o výjimku z vyhlá

Usneseni:: RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku p. Jiřímu Podolskému a p.
Ladislavu Zelenému, která umožňuje pořádání jednorázové akce - koncert skupiny Extempore Mikoláše Chadimy ke
40. výročí založení v hostinci „U Škaldů“ ve Vrchovinách dne 21.03.2015 (v sobotu od 19:00 hodin s ukončením do
02:00 hodin, tj. v neděli). Závaznou podmínkou výjimky je dodržení všech ustanovení Vyhlášky č. 2/2006 s tím, že po
22. hodině nebude konáním veřejně přístupné kulturní akce docházet k narušování nočního klidu. RM stanovila
následující postup při jednotlivých sankcích: 1. Městská policie, v rámci vlastní iniciativy, nebo na základě stížnosti na
hluk po 22. hodině posoudí, zda dochází k porušení daných podmínek. 2. Pokud shledá městská policie porušení
podmínek, při prvním porušení upozorní provozovatele, při druhém porušení bude vydána výstraha a věc oznámena
RM a při třetím porušení bude věc oznámena RM, která odejme výjimku a tím bude možnost konání veřejně
přístupných kulturních podniků v daném zařízení omezena pouze na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. 3. Zároveň bude
městská policie užívat všech sankčních ustanovení dle přestupkového zákona, tzn. udělení pokut za rušení nočního
klidu fyzické osobě, nebo dá městská policie podnět k zahájení řízení s provozovatelem o udělení sankce pro porušení
obecně závazné vyhlášky. RM bude při posuzování postupovat pouze na základě informací a hodnocení předložených
městskou policií.
Plnění:
Splněno. Oznamovatelé byli písemně upozorněni dne 18.03.2015 s tím, aby příště žádali RM o udělení výjimky z
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 standardně a informaci předkládali do RM včas. Oznámení konání koncertu bylo
postoupeno na vědomí MP prostřednictvím e-mailu.
Ze dne:
Závěr:
7.4.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 318 - 30.3.2015

Kontrola úkolů

13:05

ST

1.1 Informace interního auditora
Zdroj. dokum.: RM 318 - 1/1 - Flash Příloha: RM 318 - 1/1 - Flash
Identifikace::
Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální činností a
s řešenou problematikou interního auditora. Informace přednesl Ing. Vratislav Fröde.
K rozhodnurí::
Informace - na vědomí + vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných kontrolách v roce 2014 a plánech kontrol
na rok 2015 odborů/oddělení* MěÚ + vzít na vědomí Návrh ročního plánu kontroly útvaru interního auditora na rok
2015.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Vratislav Fröde, referentIA - Interní auditor
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13422/15
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných kontrolách v roce 2014 a plánech kontrol na rok 2015
odborů/oddělení* Městského úřadu Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 318 - 1/1. RM bere na vědomí Návrh
ročního plánu kontroly útvaru interního auditora na rok 2015 ve znění přílohy č. RM 318 - 1/1.
RM 318 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.2 Informace z OMM + OMP + ORM + OSN
Identifikace::
Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s aktuální činností a
s řešenou problematikou OMM (odboru majetku města), OMP (oddělení majetkoprávního), ORM (oddělení rozvoje
města) a OSN (oddělení správy nemovitostí). Informace přednesli vedoucí OMM - pan Ing. Libor Pozděna, vedoucí
OMP - paní Miluše Šulcová, vedoucí ORM - paní Ing. Simona Vojnarová a vedoucí OSN - p. Pavel Horvat.
K rozhodnurí::
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku měst
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Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 318 - 30.3.2015

Majetkoprávní úkony

13:50

OMM

2.1 Permanentky pro služební vozidla města - zvýšení počtu
Identifikace::
Parkování služebních vozidel městského úřadu na veřejných parkovištích v Komenského ulici před knihovnou a před
bankami je řešeno permanentkami. Pro rok 2015 vydáno 9 permanentek (6x vozidlo MěÚ, 1x MKN, 2x služební
vozidla městského střediska sociálních služeb). Referent OSN p. Pavel Horvat nyní požádal o vydání dalších 2 ks
permanentek pro služební vozidla jejich oddělení, neboť v systému stávajících permanentek nejsou tato dvě vozidla
zahrnuta.
K rozhodnurí::
Souhlasit se slevou z nájmu za další 2 ks permanentek pro služební vozidla města - OSN.
Odůvodnění:
Kompenzace za permanentky nyní činí 120 Kč měsíčně (bez DPH), nájemné 12.780 Kč za rok. Nájemce s vydáním
dalších 2 ks permanentek souhlasí a navrhuje cenu 20 Kč za 1 permanentku na 1 vozidlo měsíčně (bez DPH), tedy 5
zastavení na jedno vozidlo měsíčně, což je dle OSN dostačující. Celkově se tak měsíční nájemné sníží o 160 Kč (s
DPH o 194 Kč).
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13423/15,
(uložen úkol číslo 19728).
RM ukládá OMM uzavřít na období ode dne 01.04.2015 do dne 31.12.2015 s nájemcem zpoplatněných veřejných parkovišť v
ul. Komenského (u Rychty a před bankami), p. Karlem Balašem (IČO: 25957481), příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu s
tím, že sjednané roční nájemné ve výši 14.520 Kč (bez DPH 12.000 Kč) se ode dne 01.04.2015 snižuje o 194 Kč (bez DPH o
160 Kč) měsíčně, a to jako kompenzace za permanentky na parkování po nezbytně nutnou dobu pro 8 služebních vozidel
města Nové Město nad Metují, 1 vozidlo Městské knihovny Nové Město nad Metují a 2 služební vozidla Městského střediska
sociálních služeb Oáza s tím, že nájemce jiný způsob vybírání parkovného než je parkovné stanovené smlouvou o nájmu
používat nebude. Měsíční nájemné za obě parkoviště bude ode dne 01.04.2015 do dne 31.12.2015 činit 1.016 Kč.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej pozemku z majetku města - Spy
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/2 - Flash Příloha: RM 318 - 2/2 - Flash
Identifikace::
Usnesením č. RM 313-13212/15 ze dne 02.02.2015 bylo rozhodnuto o zveřejnění záměru města prodat pozemek p. p.
č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují a na základě žádosti p. J. Z. Před
zpracováním záměru města ke zveřejnění bylo zjištěno, že z důvodu nesouhlasu některých vlastníků pozemků je
třeba pozměnit projekt trasy kanalizace v území bývalého lomu ve Spech. Do doby dokončení a schválení projektu
trasy kanalizace a jeho písemného odsouhlasení od dotčených vlastníků je proto třeba ponechat pozemek v majetku
města. Viz přílohy-foto, parcely v majetku města, snímek ortofoto, sítě, územní plán.
K rozhodnurí::
Souhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek.
Odůvodnění:
OMM, TS, OŽP nedoporučují prodej pozemku. Komplikace s projektováním trasy se objevily dodatečně. S prodejem
pozemku lze vyčkat do doby dokončení kanalizace. Pan Z. sice užívá bezesmluvně pozemek města, ale na pozemku
p. Z. p. p. č. 565/2 v k. ú. Spy se zase nachází veřejně přístupná komunikace. Tento postup byl projednán s p. Z. st.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13424/15
RM revokuje svoje usnesení ze dne 02.02.2015 č. RM 313-13212/15 a nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat
pozemek p. p. č. 551/2 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, v k. ú. Spy z důvodu
nesouhlasu některých vlastníků pozemků je třeba pozměnit projekt trasy kanalizace v území bývalého lomu ve Spech. Do
doby dokončení a schválení projektu trasy kanalizace je proto třeba ponechat pozemek v majetku města.
RM 318 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318 - 30.3.2015

2.3 Prodej pozemku z majetku města - manž. F.
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/3 - Flash Příloha: RM 318 - 2/3 - Flash
Identifikace::
Manželé R. a E. F. požádali o odkoupení části pozemku o výměře cca 86 m2 z pozemku města p. p. č. 715/36 o
výměře 106 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedeného na LV č. 10001 v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují. O pozemek žádají z důvodu zvětšení jejich pozemku p. p. č. 715/45 v k. ú. NM, úpravy
svahových podmínek a provedení parkových úprav v okolí sjezdu ke garážím. K žádosti přiložili stanovení
rozhledových podmínek Policie ČR v okolí sjezdu a uvedli, že chodník v okolí sjezdu není vybudován, nemá kam
pokračovat - betonová opěrná zeď. Počítají s úhradou nákladů na rozdělení pozemku i s tím, že v pozemku je
podzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. zajištěné věcným břemenem. Podle usnesení č. RM 315-13268/15 ze dne
16.05.2015 proběhla dne 05.03.2015 schůzka přímo na místě za účasti F., zastupitele, p. Bc. Petra Fanty a OMM,
ORM a OMP, ve věci projednání zpracovaného návrhu možného prodeje části pozemku p. p. č. 715/36 s tím, že
město má zájem si ponechat část pozemku pro nezbytný veřejný prostor u místní komunikace a za účelem
podrobného zjištění záměru žadatele. Na základě schůzky manželé F. dne 13.03.2015 upřesnili svoji žádost včetně
příloh - situační schéma, grafický návrh. Mají zájem odkoupit pás pozemku o šíři 1500 mm, v krajním případě pouze o
1000 mm a 500 mm dlouhodobě pronajmout s tím, že na pozemku bude provedena svahová úprava. Na místě bylo
vysvětleno, že převýšení pozemku, které mělo být dle projektu ke stavebnímu povolení vyřešené zídkou viz příloha koordinační situace ověřená dne 02.01.2013 OVRR, chtějí vysvahovat na pozemek města, který je v platném
Územním plánu Nového Města nad Metují vedený jako veřejný pro dopravní infrastrukturu. Přílohy: foto, parcely v
majetku města, snímek ortofoto, sítě, územní plán.
K rozhodnurí::
1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru města prodat pozemek, 2/ souhlasit se zveřejněním záměru města prodat
pozemek, uložit OMM připravit záměr prodat a pronajmout pozemek do příští RM.
Odůvodnění:
OVRR, OMM, ARCH, ODSH, TS: Nesouhlasí s prodejem požadované části pozemku p. p. č. 715/36 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Požadovaný pozemek se nachází dle platného i nového ÚP v ploše dopravní infrastruktury a je v
něm el. vedení (kabel nízkého napětí). V tomto případě tvoří tento pozemek jednotnou linií veřejného prostranství, kde
by mohla být v budoucnu jakákoliv stavba veřejné dopravní infrastruktury, umístěny sítě nebo zachována zeleň a
proto by bylo s ohledem na charakter území krajně nevhodné připojovat tento pozemek do obytné parcely RD.
Vysvahování terénu na pozemek města je nevratný krok, který není v souladu se stavebním povolením na stavbu
manželů F. a který není v souladu s platným územním plánem. ARCH: viz příloha - stanovisko architekta. Doplňující
vyjádření OVRR: Na stavbu RD bylo vydáno 01/2013 stavební povolení a 04/2013 změna stavby. Změnou stavby bylo
rozhodnuto mimo jiné o rozšíření zpevněné plochy u vjezdu na pozemek manž. F., které odpovídá přiloženému
schématu, viz příloha-situační schéma. Projekt však stále uvažuje s opěrnou zídkou, oddělující pozemek RD a
veřejného prostranství. Tato úprava OVRR připadá logická a není mu jasný důvod nahrazení zídky terénním
svahováním do pozemku města. Nabízí se úspora nákladů. Výška opěrné zídky je však dle projektu mezi 0,3 - 0,7 m,
což neodpovídá významné stavební a finanční náročnosti. Výměra a výšková úroveň zpevněné plochy by se dle
podkladů také měnit neměla. OVRR nepovažuje tuto úpravu za řádně odůvodněnou, proto nedoporučuje změnu
stavby, která by znamenala zásah do veřejného prostranství.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 318- 13425/15,
(uložen úkol číslo 19729).
RM ukládá OMM připravit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 715/36 v šíři 1 m až 1,5 m od kraje pozemku manželů F.
tak, aby zbývající část pozemku města umožňovala plynulé napojení na chodník na pozemku města p. p. č. 704/1 v ul. Rovná
a komunikaci na pozemku města p. p. č. 709/1 ve směru k RD č. p. 1403 a č. p. 1429 v ul. Na Výsluní.
RM 318 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.4 Prodej pozemku z majetku města pod stavbou zámkové dlažby
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/4 - Flash Příloha: RM 318 - 2/4 - Flash
Identifikace::
RM souhlasila usnesením č. 311-13130/15 ze dne 05.01.2015 se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.
p. č. 715/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace. Záměr města byl zveřejněn ode dne 13.01.2015 do dne 30.01.2015 viz příloha - zveřejněný záměr. Ke
zveřejněnému záměru města podal nabídku p. L. L., který za uvedený pozemek nabídl částku 100 Kč/m2 pozemku a
souhlasil s podmínkami prodeje uvedenými ve zveřejněném záměru města. Při jednání na místě 21.01.2015 bylo
zjištěno, že na požadovaném pozemku je ovládací prvek, podzemní hydrant, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
OMM za účasti žadatele projednalo dne 21.01.2015 se zástupcem Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., možnost jeho
přemístění na veřejnou komunikaci s tím, že žadatel uhradí náklady s tím spojené. Po přeložení podzemního
ovládacího prvku bude provedeno za účasti města a žadatele zaměření části pozemku pro účely vyhotovení
geometrického plánu. Náklady na geometrický plán uhradí žadatel. Pozemek je zastavěn stavbou vjezdu, zpevněnou
zámkovou dlažbou, která byla vybudována v minulosti, při stavbě domu a vede pouze na nemovitosti žadatele.
K rozhodnurí::
1/ Doporučit ZM souhlasit s prodejem zastavěného pozemku za navržených podmínek, 2/ nedoporučit ZM souhlasit s
prodejem zastavěného pozemku.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem části pozemku souhlasí. Požadovaná část pozemku logicky navazuje na pozemky
žadatele.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 318- 13426/15,
(uložen úkol číslo 19730).
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. p. č. 715/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedeném na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Nové Město nad
Metují do vlastnictví paní L. L., a to za částku 100 Kč/m2 pozemku s tím, že uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí,
daň z nabytí nemovitosti a náklady na geometrický plán, a to za těchto podmínek: podzemní hydrant společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., který se nachází na požadovaném pozemku bude přemístěn na náklady žadatele a dle požadavku
vlastníka hydrantu tak, aby byl vždy přístupný. Geometrický plán na zaměření pozemku bude vyhotoven za účasti OMM až po
přemístění podzemního hydrantu. RM ukládá OMM předložit věc k projednání ZM až po zhotovení příslušného
geometrického plánu z důvodu přesného stanovení výměry požadovaného pozemku.
RM 318 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 15 z 36

Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318 - 30.3.2015

2.5 Zveřejnění záměru města prodat pozemek Ve Vilách
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/5 - Flash Příloha: RM 318 - 2/5 - Flash
Identifikace::
RM uložila OMM zveřejnit záměr města prodat městský pozemek p. p .č. 1222/2 o výměře 712 m², druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Ve Vilách, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují. Záměr města prodat, viz příloha - zveřejněný záměr, byl zveřejněn ode dne 16.12.2014 do dne
03.03.2014. Ke zveřejněnému záměru nebyla doručena městu žádná nabídka. OMM předkládá nový návrh na
zveřejnění záměru města, viz příloha - nový návrh záměru.
K rozhodnurí::
1/ Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek, 2/ uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek, 3/
záměr města prodat dále nezveřejňovat a pozemek ponechat v majetku města.
Odůvodnění:
Výše uvedený pozemek v této lokalitě je posledním pozemkem, který je možné zde nabízet k prodeji ale pouze již jen
jako zahradu z důvodu ochranného pásma lesa. Pozemky st. p. č. 2317, p. p. č. 1221/1 a p. p. č. 1221/2 byly prodány
a pozemek p. p. č. 1222/1 o velikosti 314 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město
nad Metují, byl v souladu s usnesením č. RM 308-13007/14 ze dne 24.11.2014 ponechán v majetku města, protože
tento pozemek plynule navazuje na lesní pozemky v majetku města a jedná se fyzicky o les s tím, že změna
funkčního využití bude provedena dle OVRR v následující aktualizaci nově projednávaného ÚP. OMM upozorňoval,
dne 08.12. 2014 na jednání RM 309, bod 2/7, na nebezpečí, že předmětný pozemek nemusí být v budoucnu
zhodnocen dle představ města jako pozemek k zastavění, viz příloha - zápis RM 309, kde jsou rovněž uvedeny
vyjádření odborných útvarů. Dle OMM by mohl být pozemek p. p .č. 1222/2 nabízen k prodeji za minimální obvyklou
cenu v místě a čase 400-500 Kč/m², protože taková cena byla stanovena znalcem pro prodej sousedních pozemků.
Pozemek p. p. č. 1221/1 byl oceněn jako stavební na 500 Kč/m2 a pozemek p. p .č. 1221/2 jako zahrada na 400
Kč/m2. Kupní cena za oba pozemky byla podle usnesení č. ZM 104-7185/14 ze dne 11.12.2015 uhrazena cena ve
výši 532 Kč/m2.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 318- 13427/15,
(uložen úkol číslo 19731).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 31.07.2015 záměr města prodat pozemek p. p. č. 1222/2 o výměře 712 m², druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jako
zahradu za těchto podmínek: 1/ Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2/ Minimální cena 400 Kč za 1 m² pozemku. 3/ Nabídka
platí pro fyzické i právnické osoby. 4/ Napojení na vodovod s pitnou vodou v dosahu, vodovod neumožňuje požární využití. 5/
Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6/ Platba nabídnuté kupní ceny
se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 7/ Poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí uhradí kupující. 8/ Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující. 9/ Město si vyhrazuje možnost
odstoupit od záměru prodat pozemek.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby RD
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/6 - Flash Příloha: RM 318 - 2/6 - Flash
Identifikace::
Paní I. K., dcera p. J. Š., který s městem dne 11.07.2013 uzavřel smlouvu o podmínkách provedení stavby na
pozemku p. p. č. 686/40 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Březinky, požádala o převod uvedeného pozemku na
sebe. Stavba rodinného domu (dále jen "RD") dle OVRR již byla zahájena, čímž byla splněna podmínka zahájení
výstavby RD do 2 let od koupě pozemku. Žadatelka, která je dle stavebního povolení společně s p. J. Š. stavebníkem
uvádí, že dům by měl být dokončen do konce roku 2015. Vlastníkem domu i pozemku by dle žádosti měla být
žadatelka. Dle čl. IV smlouvy o podmínkách provedení stavby se zájemce, p. J. Š., při jejím uzavření zavázal
oprávněnému, Novému Městu nad Metují, že nepřevede pozemek do doby dokončení stavby RD třetí osobě, aniž by
před zamýšleným převodem tato třetí osoba uzavřela s oprávněným smlouvu, obsahující stejné závazky jaké má s
oprávněným sjednány zájemce. Paní K. je připravena takovou smlouvu za účasti p. J. Š. s městem uzavřít. Příloha návrh smlouvy.
K rozhodnurí::
1/ Schválit uzavření smlouvy, 2/ neschválit uzavření smlouvy a uvést důvod.
Odůvodnění:
OMM: Není důvod žádosti paní I. K. nevyhovět, protože smyslem smlouvy o podmínkách provedení stavby bylo
vybudování RD do 4 let od koupi pozemku. Pan Jan Škoda zatím podmínky smlouvy plní, a to dle OVRR v součinnosti
s paní I. K., na kterou chce nyní pozemek převést. Paní K. požádala ještě před převodem pozemku na sebe město o
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby. Další účastníkem smlouvy bude její otec, p. Jan Škoda. Text
smlouvy o podmínkách provedení stavby byl schválen PRAV.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 318- 13428/15,
(uložen úkol číslo 19732).
RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o provedení stavby rodinného domu v lokalitě Březinky s paní I. K., jako
stavebníkem, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Neudržované pozemky státu v ul. Gen. Klapálka
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/7 - Flash Příloha: RM 318 - 2/7 - Flash
Identifikace::
Pozemky st. p. č. 703/3 o výměře 1935 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště a p.
p. č. 471/1 o výměře 1367 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město
nad Metují, vedené na LV č. 60 000, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jsou v zanedbaném stavu. Pozemky se nacházejí v ul. Gen. Klapálka a
trvale je veřejností poukazováno na jejich nedobrý stav, pobořený plot, přerostlá zeleň. Jedná se o pozemky, které má
ŘSD ČR rezervované pro trvalý zábor, a to výměře u pozemku st. p. č. 703/3 do výměry 1260 m2 a u pozemku p. p. č.
471/1 do výměry 654 m2. ÚZSVM nemůže pozemky řádně udržovat tak, jak jsou udržované ostatní pozemky ve
městě, ale nabízí dát je městu do výpůjčky do doby výstavby přeložky I/14. Jsou toho názoru, že město se o pozemky
bude starat tak, aby nebyly předmětem kritiky. Na místě bylo zjištěno, že část zaplocených pozemků, pruh pozemku v
šíři cca 3 m je v majetku města a navazuje na pozemek chodníku a komunikace na pozemku p. p. č. 462/1 o výměře
4335 m2, druh pozemku ostatní komunikace, způsob využití ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují. Pobourané
oplocení a cca 260 m2 zaploceného pozemku je tedy majetkem města. Přílohy: výpůjčka celých pozemků, ortofoto
mapa, pozemek města za oplocením, pozemek města, sítě, výpůjčka části pozemků.
K rozhodnurí::
1/ Uložit požádat o výpůjčku pozemků, 2/ zamítnout návrh na výpůjčku pozemků, 3/ požádat jen o část pozemků do
výpůjčky.
Odůvodnění:
TS: Pozemky nejsou města. Pokud město uzavře smlouvu o výpůjčce, bude odpovědné za jejich údržbu, kterou bude
provádět. OMM: Město nemůže pozemky koupit, protože jsou z části rezervovány pro ŘSD ČR pro stavbu přeložky
I/14. Po prohlídce místa a porovnání s DTMM bylo zjištěno, že cca pruh v šíři 3 m podél pozemků ÚZSVM za
oplocením podél chodníku je ve vlastnictví města, cca 260 m2 pozemku. Údržbu této části může město provést. OŽP:
Doporučují pozemek zabezpečit oplocením a zamezit tak odkládání odpadů, dřeviny vzhledem k jejich stavu vymýtit a
pozemek udržovat sekáním.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 318- 13429/15,
(uložen úkol číslo 19733).
RM nesouhlasí s návrhem, aby OMM požádal o výpůjčku pozemků st. p. č. 703/3 o výměře 1935 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště a p. p. č. 471/1 o výměře 1367 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují, vedených na LV č. 60 000, ve vlastnictví ČR, příslušnost
hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, z důvodu zajištění jejich
dostatečné údržby. Dále ukládá TS provést odstranění pobořeného plotu, odstranění keřů a úklid pozemku. Následně
připravit návrh na úpravu oplocení tak, aby nebylo možné z chodníku vstupovat na tento pozemek a dělat tam nepořádek.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.8 Prodej pozemků z majetku města - opakovaná žádost
Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/8 - Flash Příloha: RM 318 - 2/8 - Flash
Identifikace::
Pan J. R. žádá o odkoupení zaplocených pozemků p. p. č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha a č. 681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a dále
pozemku p. p. č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Pozemky se nacházejí v ul. Vrchovinská.
K rozhodnurí::
1/ Nesouhlasit se zveřejněním záměru prodat a ponechat v pronájmu, 2/ uložit OMM připravit návrh na zveřejnění
záměru města prodat pozemky (pro TAJ - upravit přiměřeně termín plnění pro OMM - jinak smazat).
Odůvodnění:
ARCH: Nesouhlasí s prodejem žádného z popsaných pozemků. Prodej jakéhokoliv pozemku, nebo jeho části vidí jako
bezpředmětný minimálně do doby realizace Studie zeleně, zpracovanou Doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem.
Doporučuje informovat žadatele o tom, že se jedná o dlouhodobý záměr, jehož realizace nebude hotova v nejbližších
letech. Do té doby vyžadovat nájem, případně vyklizení. OVRR: Nadále se ztotožňuje s nynějšími i předchozími
stanovisky ARCH. Přiklání se k pronájmu do doby schválení Studie zeleně. ORM: Nesouhlasí s pronájmem p. p. č.
681/35 a ani s rozšířením pronájmu na p. p. č. 681/1, v novém i stávajícím ÚP se jedná o veřejnou zeleň. Plochy
uvést do původního stavu. Jestli byly na pozemku postaveny stavby bez povolení, nechť OVRR zahájí řízení o
odstranění staveb. Z již výše uvedených důvodů nesouhlasí ani s prodejem požadovaných pozemků. OŽP: Prodej
pozemku nedoporučuje ze stejných důvodů jako u pozemků nad MSSS Oáza (riziko pokácení vzrostlých stromů v
důsledku změny majitele pozemku). Vzrostlé smrky vlajkovité formy rostoucí podél oplocení buď nechat růst bez
zásahu, nebo se rozhodne o jejich pokácení. Případným odřezáním větví z již beztak poškozených korun stromů
rostoucích dlouhodobě v zápoji se jen vytvoří nevzhledná odumírající torza. Smrky proto budou příležitostně
posouzeny dendrologem. Pronájem považují za akceptovatelný. OMP: V současnosti má žadatel pronajaté pozemky
p. p. č. 681/1 a p. p. č. 681/35. Seznam příloh: snímek mapy, foto 1, foto 2.
Vysvětleni::
Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkopráv
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 318- 13430/15,
(uložen úkol číslo 19734).
RM ukládá OMM připravit zveřejnění záměru města prodat pozemky p. p. č. 681/1 o výměře 81m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, p. p. č. 681/35 o výměře 69 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a
p. p. č. 681/20 (vjezd k zahradě) o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, v majetku města, uvedených na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vč. zajištění
znaleckého posudku na uvedené pozemky.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 318 - 2/9 - Flash Příloha: RM 318 - 2/9 - Flash
Identifikace::
1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnurí::
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Na základě podnětu p. Č. a dalších obyvatel ul. Vodárenská byl dne 24.03.2015 posouzen za účasti TS a OŽP stav
jednoho ze smrků v této ulici. Při tomto terénním šetření bylo zjištěno, že kmen stromu se vychyluje nad sousední
pozemek, kořenový systém vyniká na povrch a poškozuje obrubníky i samotnou komunikaci. V nedávné době byly
tomuto stromu neodborně odstraněny větve zasahující do průjezdného profilu.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 318- 13431/15,
(uložen úkol číslo 19735).
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.5.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Rozvoj

14:45

OMM

3.1 VŘ - „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/1 - Flash Příloha: RM 318 - 3/1 - Flash
Identifikace::
Dne 25.02.2015 bylo vyvěšeno výběrové řízení na dodavatele akce „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul.
Náchodská“. V termínu pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 6 nabídek. Dne 16.03.2015 se uskutečnilo
otvírání obálek, dne 23.03.2015 proběhlo jednání k posouzení kvalifikace a posouzení nabídek, dále pak hodnocení
nabídek. Protokol o hodnocení s výsledným pořadím - viz příloha č. RM 318 - 3/1.
K rozhodnurí::
Schválit zadání VZ vítěznému uchazeči, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD.
Odůvodnění:
Při posouzení nabídek byly 2 nabídky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek ze zadávacího řízení vyřazeny z
důvodu, že uchazeči neocenili všechny položky rozpočtu, jak bylo požadováno v čl. 12 zadávací dokumentace. V
rozpočtu je na tuto akci schváleno 9 750 tis. Kč. U větších stavebních akcí zařazujeme do výkazu výměr i položku
rezervy. U této akce činí 150 tis. Kč bez DPH, 181,5 tis. Kč vč. DPH. Tato rezerva je na pokrytí nepředvídatelných
výdajů např. na dodatečné práce (samozřejmě odůvodněné a schválené TDI a městem) a její zahrnutí do SOD
předejde problémům s dodatečnými pracemi a s uskutečňováním jednacího řízení bez uveřejnění. Rezervu jsme měli
i na akci "Chodníky v ul. Rašínova a 28. října", zde nebyla vyčerpána a byly zde spíše méněpráce.
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13432/15,
(uložen úkol číslo 19736).
RM vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Nové Město nad Metují, chodník a stezka v ul. Náchodská“ uchazeče COLAS CZ,
a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jejichž nabídky byly při
posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazeny. RM schvaluje zadání veřejné zakázky „Nové Město nad Metují, chodník a
stezka v ul. Náchodská“ vítězné firmě NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, na základě protokolu z
posouzení a hodnocení nabídek, za vysoutěženou nabídkovou cenu 6.658.074 Kč bez DPH a bez rezervy, celkem 8.237.769
Kč vč. DPH a vč. rezervy. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové ve znění přílohy č. RM 318 - 3/1 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.2 Žádost o souhlas ke stavbě "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře na pozemku p. p. č. 425/1 a
425/2 v k. ú. NMnM"
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/2 - Flash Příloha: RM 318 - 3/2 - Flash
Identifikace::
V RM 312 dne 19.01.2015 byla projednávána žádost p. P. M. K., který žádal o stanovisko ke stavbě "Obchod a bistro
a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují". RM souhlasila s provedením komunikace a parkovacích
míst ke stavbě "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují" dle předložené varianty
č. 1, tzn., že příjezd k parkovacím místům, které byly navrženy v zadní části pozemku p. p. č. byl kolem plynové
kotelny po pozemku p. p. č. 368/8 z ul. Sokolská. K uvedenému řešení byly však na MěÚ doručeny podání manž. M. a
p. J. T. s nesouhlasem. Nesouhlasili, aby stavba komunikace byla umístěna na pozemku města v jejich sousedství.
Na základě těchto a později i dalších podnětů od občanů bydlících v této lokalitě, RM přijala usnesení: „RM odkládá
rozhodnutí o schválení smlouvy o právu provést uvedenou stavbu na městském pozemku s tím, že o této smlouvě
bude rozhodovat až tehdy, kdy bude jasné, zda bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby.“ Žadatel se
pokoušel s vlastníky sousedních nemovitostí jednat, ale nebyl úspěšný, proto podal na město novou žádost o souhlas
města k novému řešení parkování ke stavbě "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad
Metují". 6 parkovacích míst je navrženo před kotelnou v ul. Sokolská - viz příloha. S ohledem na danou situaci s tím
ORM i ARCH souhlasí.
K rozhodnurí::
Ne/souhlasit se stavbou "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře na pozemku p. p. č. 425/1 a 425/2 v k. ú.
NMnM", souhlasit se stavbou plynovodní přípojky, elektro přípojky a vodovodní přípojky, souhlasit se stavbou
parkovacích míst na pozemku města.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13433/15,
(uložen úkol číslo 19737).
RM souhlasí se stavbou "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují", která obsahuje i
stavbu plynovodní přípojky, elektro přípojky a vodovodní přípojky na pozemku města p. p. č. 2034/23 v k. ú. Nové Město nad
Metují. RM souhlasí se stavbou parkovacích míst na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 318 - 3/2. RM ukládá OMM zpracovat smlouvu o právu provést stavbu
na pozemku města p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují a předložit ji RM ke schválení.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/3 - Flash Příloha: RM 318 - 3/3 - Flash
Identifikace::
ORM předkládá RM k odsouhlasení pokácení 1 ks břízy bělokoré a 5 ks tújí na pozemku hřbitova Všech svatých p. č.
363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnurí::
Ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
V letošním roce se bude pokračovat s obnovou hřbitovní zdi a v jejím blízkosti je vzrostlá bříza, která svými kořeny
zasahuje do historického zdiva.
Při obnově kamenného zdiva dojde k odkrytí až na základovou spáru a tím narušení kořenového systému stromu,
proto je nutné břízu a túje odstranit. Je vydáno souhlasné vyjádření OŽP (viz příloha č. RM 318 - 3/3). Výška stromu
přesahuje 20 m, je nutné kácení zadat odborné firmě. Náklady spojené s kácením budou uhrazeny ze schválené akce
rozpočtu §3326, org. 1615 místní památky (další etapa hřbitovní zdi), odhad nákladů na kácení je 15.000 Kč.
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 318- 13434/15,
(uložen úkol číslo 19738).
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré (betula pendula) a 5 ks túji (thuja occidentalis), které jsou přilehlé ke hřbitovní
zdi na pozemku p. č. 363 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 21 z 36

Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318 - 30.3.2015

3.4 Příkazní smlouva na organizaci veřejné zakázky na pořízení CAS 20 JSDH Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/4 - Flash Příloha: RM 318 - 3/4 - Flash
Identifikace::
RM 317 ze dne 16.03.2015 usnesením č. RM 317-13359/15 schválila zadání organizace veřejné zakázky „Dodávka 1
ks CAS pro město Nové Město nad Metují“ firmě Ing. Jan Tomek, Zahradní 30, Malé Svatoňovice za celkovou cenu
33.000 Kč bez DPH. ORM předkládá příkazní smlouvu na výše uvedenou zakázku ke schválení.
K rozhodnurí::
Schválit Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky na pořízení CAS 20 JSDH Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 318- 13435/15,
(uložen úkol číslo 19739).
RM schvaluje Příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky na pořízení CAS 20 s firmou Ing. Jan Tomek, Zahradní 30,
Malé Svatoňovice, za celkovou cenu 39.930 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 318 - 3/4 a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Stanovisko SFDI k autobusové zastávce v ul. 28. října
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/5 - Flash Příloha: RM 318 - 3/5 - Flash
Identifikace::
RM 315 ze dne 16.02.2014 usnesením č. RM 315-13279/15 uložila OMM prověřit na Státním fondu dopravní
infrastruktury (dále jen "SFDI") možnosti změny řešení autobusové zastávky nebo její případné zrušení a případný
dopad těchto změn na poskytnutou dotaci a na město jako příjemce dotace. ORM obdrželo zatím neoficiální cestou emailem odpověď SFDI (po podpisu ředitele SFDI bude odeslána na naší adresu) na žádost o informaci k výše
uvedenému problému. Odpověď viz příloha č. RM 318 - 3/5. Zrušení zastávky v ul. 28. října z pohledu SFDI je možné
za těchto podmínek: město musí podat žádost o změnu projektu, bude nutno vrátit prostředky z dotace na vybudování
této zastávky, vrácení celé dotace nebo další sankce nebudou SFDI vyžadovány. SFDI preferuje variantu řešení, kdy
autobusová zastávka zůstane zachována, provede se snížení úrovně chodníku v pruhu podél dotčených nemovitostí
a výškový rozdíl mezi zastávkou a sníženým chodníkem se opatří zábradlím.
Jsou 3 možné varianty řešení: 1/ ponechat současný stav a vyčkat na další vývoj; 2/ provést úpravy chodníku a jeho
navrácení na původní výškovou úroveň se zachováním zastávky - celkové náklady na úpravu činí: 88.500 Kč vč. DPH.
Náklady na tuto variantu byly stanoveny na základě nacenění úprav dodavatelem stavby; 3/ provést úpravy chodníku
a jeho navrácení na původní výškovou úroveň a zrušit autobusovou zastávku (ve směru Rychta, autobusová zastávka
ve směru Krčín zůstane zachována) - celkové náklady na úpravu činí: 175.000 Kč vč. DPH. Náklady na tuto variantu
byly stanoveny na základě předběžného odhadu nákladů.
K rozhodnurí::
1/ RM schvaluje variantu č. 1 a ukládá ORM informovat RM o dalším vývoji, 2/ RM schvaluje variantu č. 2 a ukládá
ORM podniknout nezbytné kroky k realizaci stavebních úprav, 3/ RM schvaluje variantu č. 3 a ukládá ORM podniknout
nezbytné kroky k realizaci stavebních úprav.
Odůvodnění:
ORM se přiklání k variantě č. 1 nebo k variantě č. 3.
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 318- 13436/15,
(uložen úkol číslo 19740).
RM v kontextu se stanoviskem SFDI projednala navrhované varianty možného řešení požadovaných úprav chodníku a
autobusové zastávky v ul. 28. října. RM konstatuje, že v případě, kdy bude prokázán problém způsobený stavbou chodníku
na nemovitostech, které k němu přiléhají, tak doporučí ZM, po zvážení důvodů technických i finančních, ke schválení variantu
č. 2 navrhovaného řešení dodatečné úpravy provedené investice, která spočívá v provedení úpravy chodníku a jeho
navrácení na původní výškovou úroveň se zachováním zastávky.
RM 318 Rozhodla. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 11.5.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 PD - Stavební úpravy sociálního zařízení "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/6 - Flash Příloha: RM 318 - 3/6 - Flash
Identifikace::
Pro zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Komenského“ bylo poptáno
8 uchazečů. Bylo podány celkem 4 nabídky. Cenově nejvýhodnější nabídku podal uchazeč S atelier s.r.o., se sídlem
Palackého 920, 547 01 Náchod s nabídkovou cenou 38.067,00 Kč vč. DPH.
K rozhodnurí::
Ne/schválit zadání zakázky pro zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Komenského“. Ne/schválit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 318- 13437/15,
(uložen úkol číslo 19741).
RM schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Komenského“. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., se sídlem
Palackého 920, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 38.067,00 Kč vč. DPH ve znění přílohy č. RM 318 - 3/6. RM pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 PD - Stavební úpravy sociálního zařízení "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/7 - Flash Příloha: RM 318 - 3/7 - Flash
Identifikace::
Pro zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Malecí“ bylo poptáno 8
uchazečů. Bylo podány celkem 4 nabídky. Cenově nejvýhodnější nabídku podal uchazeč S atelier s.r.o. se sídlem
Palackého 920, 547 01 Náchod, s nabídkovou cenou 38.067,00 Kč vč. DPH.
K rozhodnurí::
Ne/schválit zadání zakázky pro zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Malecí“. Ne/schválit smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 318- 13438/15,
(uložen úkol číslo 19742).
RM schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Malecí“. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., se sídlem Palackého
920, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 38.067,00 Kč ve znění přílohy č. RM 318 - 3/7. RM pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.8 Přechod pro chodce v ul. Nahořanská - smlouva o výpůjčce
Zdroj. dokum.: RM 318 - 3/8 - Flash Příloha: RM 318 - 3/8 - Flash
Identifikace::
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy nástupních ploch v ulici
Nahořanská“. Stavbou bude dotčena p. p. č. 727/1 v k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a
jehož správou je pověřena Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové - Plačice. Pro vydání příslušného stavebního povolení a pro realizaci stavby je nutné uzavřít
Smlouvu o výpůjčce, ve které se předmět výpůjčky (dotčená pozemková parcela) přenechává za účelem výstavby
nástupních ploch přechodu pro chodce, včetně následně vyvolaných investic, realizovaných v rámci této stavby,
jmenovitě nasvícení přechodu pro chodce, do bezplatného dočasného užívání. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od doby nabytí právní moci stavebního povolení do doby uskutečnění převodu pozemkové parcely do vlastnictví
města Nové Město nad Metují. Tato smlouva je nyní předkládána do RM ke schválení (příloha č. RM 318 - 3/8).
K rozhodnurí::
Schválit smlouvu o výpůjčce.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 318- 13439/15,
(uložen úkol číslo 19743).
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na část p. p. č. 727/1 v k. ú. Krčín za účelem stavby „Stavební úpravy nástupních ploch
přechodu pro chodce v ulici Nahořanská“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje
příspěvkovou organizací se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice ve znění přílohy č. RM 318 - 3/8. RM
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Úpravy nájezdové plochy před navrhovaným objektem "Obchod zeleniny, bistro a 2 byty v 1. a 2. patře
na pozemku p. p. č. 425/1 a 425/2 v k. ú. NMnM"
Identifikace::
Návaznost na bod RM 318 - 3/2.
K rozhodnurí::
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 318- 13440/15,
(uložen úkol číslo 19744).
RM ukládá OMM, aby k souhlasu, který RM udělila v bodě RM 318 - 3/2, doplnilo podmínky města, aby žadatel při výstavbě
akce "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové Město nad Metují" rozšířil stávající pás se zatravňovacími
dlaždicemi před budoucí stavbou o nájezdové oblouky, které budou také ze zatravňovacích dlaždic. Dále pak podmínku, aby
parkovací místa na pozemku p. p. č. 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují byla vybudována ze zámkové dlažby, pokud proti
tomu nebude mít připomínky OŽP.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Podnět z jednání Rady Městského klubu Nové Město nad Metují
Identifikace::
Do RM, přímo na jejím jednání, přednesl podnět z jednání Rady Městského klubu Nové Město nad Metují Ing. Prouza.
K rozhodnurí::
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Martin Prouza, radní - Rada města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 318- 13441/15,
(uložen úkol číslo 19745).
RM ukládá OMM předložit návrh na vytvoření improvizovaného přenosného posezení u Kina 70 u bočního schodiště, které by
sloužilo v době festivalu veselohry. Návrh předložit do RM vč. přepokládaných nákladů.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Správa nemovitostí

15:45

OMM

4.1 Smlouva o odběru vody - areál kotelny Malecí I.
(Int.: OSN/302) Zdroj. dokum.: RM 318 - 4/1 - Flash Příloha: RM 318 - 4/1 - Flash
Identifikace::
Smlouva o odběru vody uzavřená mezi První novoměstskou teplárenskou s.r.o. a městem Nové Město nad Metují viz příloha č. RM 318 - 4/1. Jedná se o odběr vody z objektu plynové kotelny Malecí I., který využívají TS pro údržbu
zametacího stroje (ten je garážován v areálu sběrného dvora, který je v těsném sousedství kotelny). Průměrné
odebrané množství 30-40 m3/rok (cca. 3.000 - 4.000 Kč).
K rozhodnurí::
Ne/schválit Smlouvu o odběru vody.
Odůvodnění:
Odběr vody z kotelny Malecí I. pro potřeby TS funguje již několik let. Smlouva o odběru vody přesně definuje práva a
povinnosti obou smluvních stran. Smlouva byla konzultována s PRAV. OSN a TS doporučuje smlouvu uzavřít.
Vysvětleni::
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13442/15,
(uložen úkol číslo 19746).
RM schvaluje Smlouvu o odběru vody mezi První novoměstskou teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, Nové Město nad
Metují, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 ve
znění přílohy č. RM 318 - 4/1 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Informace o omezení provozu fy CETUS CZ, č. p. 926
(Int.: OSN/299) Zdroj. dokum.: RM 318 - 4/2 - Flash Příloha: RM 318 - 4/2 - Flash
Identifikace::
Na OSN byla doručena informace o omezení obchodních aktivit fy CETUS CZ a o ukončení pronájmu v části objektu
č. p. 926, ul. U Lípy. Objekt č. p. 926, ul. U Lípy je v podílovém vlastnictví fy CETUS CZ a města Nové Město nad
Metují. 2/3 ve vlastnictví fy CETUS CZ a 1/3 ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Dle informací jednatele fy
CETUS CZ bude podíl výše jmenované firmy nabízen k prodeji.
K rozhodnurí::
Vzít na vědomí informace o vývoji situace v objektu č. p. 926, ul. U Lípy a uložit OMM svolat jednání všech
zúčastněných o dalším postupu v dané věci.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují je podílovým vlastníkem objektu. V části, kterou vlastníme, jsou prostory herny stolního
tenisu (o.s. TTC Nové Město nad Metují - smlouva o výpůjčce) a prostory kanceláře (Český červený kříž - smlouva o
výpůjčce). Podílové vlastnictví 1/3 a 2/3 není ideálním způsobem vlastnictví nemovitosti. Vzhledem k výše uvedenému
je nutné zvolit správný způsob řešení situace.
Vysvětleni::
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13443/15,
(uložen úkol číslo 19747).
RM bere na vědomí informace o vývoji situace v objektu č. p. 926, ul. U Lípy a ukládá OMM svolat jednání všech
zúčastněných o dalším postupu, případně návrhu variant řešení této situace.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Pronájem nebytových prostor v č. p. 415
(Int.: OSN/300) Zdroj. dokum.: RM 318 - 4/3 - Flash Příloha: RM 318 - 4/3 - Flash
Identifikace::
Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé rehabilitace, č. p. 415, ul. 28. října. Jedná se o reakci na zveřejněný
záměr pronájmu. Rozhodnutí o pronájmu jedinému zájemci Mateřská škola a Základní speciální škola NONA o.p.s.,
IČO: 25299140, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 290 Kč/m2/rok, tj. 54.810 Kč/rok. Zájemce
nabízí využití volného prostoru pro zřízení pobočky školy (výuka, tělocvična, cvičná kuchyň, přednášecí sál a
ergoterapeutická dílna).
K rozhodnurí::
Ne/souhlasit s nabízeným záměrem a pronajmout výše uvedený nebytový prostor zájemci.
Odůvodnění:
OSN doporučuje pronajmout volný nebytový prostor pro nabízený záměr zájemce. Cena 290 Kč/m2/rok není zcela v
souladu s cenovou mapou (450 Kč/m2/rok), ale protože se nám již několikrát nepodařilo najít nájemce na tyto
prostory, je dle názoru OSN cena dostatečná. Dále OSN uvádí, že zájemce je obecně prospěšnou společností (o.p.s.)
a dle našeho názoru se dá využít koeficient snížení nájmu (x 0,5) - veřejně prospěšné činnosti, neziskové organizace
apod. - viz Mapa minimálního nájemného - nebytové prostory, Nové Město nad Metují.
Vysvětleni::
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 318- 13444/15,
(uložen úkol číslo 19748).
RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu bývalé rehabilitace, č. p. 415, ul. 28. října zájemci Mateřská škola a
Základní speciální škola NONA o.p.s., IČO: 25299140, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 290
Kč/m2/rok, tj. 54.810 Kč/rok. Dále RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit návrh nájemní smlouvy a předložit ho do
nejbližší RM.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Úhrada nákladů na nákup materiálu - opěrná zeď Klubovna Spy
(Int.: OSN/301) Zdroj. dokum.: RM 318 - 4/4 - Flash Příloha: RM 318 - 4/4 - Flash
Identifikace::
Úhrada nákladů na nákup stavebního materiálu pro realizaci opěrné zdi u klubovny Spy, č. p. 87, Spy. Úhrada
nákladů ve výši 14.896 Kč vč. DPH. Úhrada nákladů byla přislíbena RM v rámci rozpočtu pro údržbu bytového a
nebytového fondu pro rok 2014 (usnesení č. RM 302-12784/14), ale nebyla realizována. Důvodem neuskutečnění
nákupu bylo nedodání potřebných dokladů ze strany OV Spy.
K rozhodnurí::
Ne/souhlasit s úhradou nákladů na pořízení stavebního materiálu.
Odůvodnění:
Žádost OV Spy o uhrazení nákladů na pořízení stavebního materiálu byla schválena již v roce 2014. OSN několikrát
urgovala dodání podkladů k fakturaci. Bohužel nákup materiálu nebyl uskutečněn a doklady nebyly dodány. Nyní OV
Spy žádá znovu. OSN tento bod předkládá RM, protože v usnesení bylo přímo uvedeno: "...náklady budou hrazeny z
financí určených na údržbu OSN pro rok 2014". V případě souhlasu budou náklady hrazeny z rozpočtu roku 2015.
Vysvětleni::
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 318- 13445/15,
(uložen úkol číslo 19749).
RM souhlasí s úhradou nákladů na nákup stavebního materiálu pro realizaci opěrné zdi u klubovny Spy, č. p. 87, Spy, ve výši
14.896 Kč vč. DPH. Náklady na pořízení materiálu budou hrazeny z financí určených na údržbu OSN pro rok 2015.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Školství, kultura a sport

16:05

OSKS

5.1 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/1 - Flash Příloha: RM 318 - 5/1 - Flash
Identifikace::
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním dvou žádostí o grant z dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje: 1/ Žádost o grant ve výši 10 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Rozvoj
tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů", spoluúčast školy je 4,5 tis. Kč. 2/ Žádost o
grant ve výši ve výši 35 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Zájmová práce se
žáky mimo vyučování", spoluúčast školy je 15 tis. Kč.
K rozhodnurí::
Souhlasit s podáním žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13446/15
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod podala dvě žádosti o grant z
dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1/ Žádost o grant ve výši 10 tis. Kč z dotačního programu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů",
spoluúčast školy je 4,5 tis. Kč. 2/ Žádost o grant ve výši 35 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje "Zájmová práce se žáky mimo vyučování", spoluúčast školy je 15 tis. Kč.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/2 - Flash Příloha: RM 318 - 5/2 - Flash
Identifikace::
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním dvou žádostí o grant z dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje: 1/ Žádost o grant ve výši 33 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Zájmová
práce se žáky mimo vyučování", spoluúčast školy je 9 tis. Kč. 2/ Žádost o grant ve výši 80 tis. Kč z dotačního
programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta", spoluúčast
školy je 24 tis. Kč. Ředitel školy dále informuje RM o podání dalších dvou žádostí o grant: 1/ Dotační program
"Erasmus+" - program Comenius KA1 - mobilita jednotlivců a oblasti vzdělávání - bez vlastního vkladu školy, dotace
412 tis. Kč. 2/ Dotační program MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" - bez vlastního vkladu školy,
dotace 39 tis. Kč.
K rozhodnurí::
Souhlasit s podáním žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13447/15
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod podala dvě žádosti o grant z
dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 1/ Žádost o grant ve výši 30 tis. Kč z dotačního programu
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Zájmová práce se žáky mimo vyučování", spoluúčast školy je 9 tis. Kč. 2/ Žádost
o grant ve výši 80 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta", spoluúčast školy je 24 tis. Kč.
RM bere na vědomí podání dalších dvou žádostí o grant: 1/ Z dotačního programu "Erasmus+" - program Comenius KA1 mobilita jednotlivců a oblasti vzdělávání - bez vlastního vkladu školy, dotace 412 tis. Kč. 2/ Z dotačního programu MŠMT
"Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" - bez vlastního vkladu školy, dotace 39 tis. Kč.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Žádost MK o zapůjčení krytého pódia
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/3 - Flash Příloha: RM 318 - 5/3 - Flash
Identifikace::
Ředitelka MK žádá RM o bezplatné zapůjčení krytého pódia na zahájení Novoměstského hrnce smíchu, na letní
koncerty na Husově náměstí v červenci a srpnu a na Dny evropského dědictví 2015. 1/ Zahájení Novoměstského
hrnce smíchu proběhne na Husově náměstí v neděli 07.06.2015. 2/ Letní koncerty se uskuteční v neděli ve dnech
12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 23.08. a v sobotu ve dnech 04.07. a 29.08. První a poslední koncert jsou
určeny mladým posluchačům, začátek je plánován na 18:00 hodin, konec ve 21:00 hodin. Ostatní koncerty začínají ve
14:00 hodin a jejich žánrový obsah je obdobný jako v minulých letech - dechovka, country apod. Kryté pódium by na
náměstí mohlo být umístěno od pátku 03.07. do pondělí 31.08. s tím, že stan je třeba v pátek 24.07. převézt na
stadion gen. Klapálka (RM schválila svým usnesením č. RM 313 - 13235/15 zapůjčení stanu na Velkou cenu Nového
Města nad Metují) a v neděli dopoledne dne 26.07. vrátit zpět na Husovo náměstí. 3/ Dny evropského dědictví se
uskuteční v sobotu 12.09.2015 v obdobném rozsahu jako v minulých letech.
K rozhodnurí::
Schválit zapůjčení krytého pódia MK na zahájení Novoměstského hrnce smíchu, na letní koncerty na Husově náměstí
v červenci a srpnu a na Dny evropského dědictví 2015.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Se stavbou podia pro potřeby MK počítáme.
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 318- 13448/15,
(uložen úkol číslo 19750).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na akce pořádané Městským klubem Nové Město nad Metují, a to: 1/
Zahájení 37. ročníku Novoměstského hrnce smíchu, které se uskuteční v neděli 07.06.2015 na Husově náměstí. RM ukládá
TS zajistit technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky
na elektřinu a rozmístěním odpadkových košů.
2/ Letní koncerty, které se uskuteční v neděli ve dnech 12.07.2015, 19.07.2015, 26.07.2015, 02.08.2015, 09.08.2015,
16.08.2015, 23.08.2015 a v sobotu 04.07.2015 a 29.08.2015. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s postavením
krytého pódia před prvním koncertem dne 04.07.2015 a s úklidem pódia po posledním koncertu dne 29.08.2015.
3/ Dny evropského dědictví 2015, které se uskuteční v sobotu 12.09.2015 na Husově náměstí. RM ukládá TS zajistit
technickou výpomoc s postavením a úklidem krytého pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu
a rozmístěním odpadkových košů.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost paní S. M. o vrácení části finančního daru
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/4 - Flash Příloha: RM 318 - 5/4 - Flash
Identifikace::
RM svým usnesením č. RM 313-13234/15 schválila darovací smlouvu mezi dárcem: paní S. M. a obdarovaným:
město Nové Město nad Metují. Touto smlouvou dárce daroval obdarovanému finanční dar ve výši 17.000 Kč, který byl
zapracován do příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Krčín pro rok 2015. Finanční dar byl určen na
plat pedagogického asistenta, který se věnuje synovi paní S. M. Nyní paní S. M. žádá obdarovaného o vrácení části
finančního daru ve výši 12.400 Kč z důvodu pominutí účelu, ke kterému měl být finanční dar použit. Tato žádost o
vrácení části finančního daru byla podána po vzájemné dohodě s ředitelkou "ZŠ a MŠ Krčín".
K rozhodnurí::
Projednat žádost paní S. M. o vrácení části finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 318- 13449/15,
(uložen úkol číslo 19751).
RM schvaluje vrácení části finančního daru paní S. M. ve výši 12.400 Kč. RM schvaluje RO - snížení příspěvku Základní
škole a Mateřské škole Krčín pro rok 2015 o částku 12,4 tis. Kč. Částka bude přesunuta v rámci § 3113 na položku ostatní
výdaje.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.5 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/5 - Flash Příloha: RM 318 - 5/5 - Flash
Identifikace::
V uplynulých 6 letech poskytlo město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK Nové Město nad
Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují, TJ Sokol Nové Město nad Metují a TJ Sokol Krčín), který byl využit na
podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je
město Nové Město nad Metují. OŠKS navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak
Nové Město nad Metují a TJ Sokol Krčín za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými
základními a mateřskými školami i v letošním roce. Oproti minulým letům navrhuje OŠKS vyřadit z tohoto systému TJ
Sokol Nové Město nad Metují, žádná ze škol již tato sportoviště nevyužívá.
K rozhodnurí::
Doporučit ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou,
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 318- 13450/15,
(uložen úkol číslo 19752).
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně přínosnou
spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto: TJ Spartak Nové Město nad Metují 90 tis. Kč, SK Nové
Město nad Metují 50 tis. Kč, TJ Sokol Krčín 30 tis. Kč.
RM 318 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Zdroj. dokum.: RM 318 - 5/6 - Flash Příloha: RM 318 - 5/6 - Flash
Identifikace::
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem.
K rozhodnurí::
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci rady
města. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v příloze č. RM 318 – 5/7.
Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k
dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětleni::
Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 318- 13451/15
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města - Městská knihovna Nové Město
nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují;
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod; Dům dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588; Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod za účetní období 2014
sestavené ke dni 31.12.2014 dle přiložených protokolů - ve znění příloh č. RM 318 - 5/7.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Finance

16:15

OF

6.1 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 318 - 6/1 - Flash Příloha: RM 318 - 6/1 - Flash
Identifikace::
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 318 - 6/1.
K rozhodnurí::
Schválit vyřazení a prodej majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení poškozeného, zastaralého, nefunkčního nebo nadbytečného majetku.
Vysvětleni::
Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 318- 13452/15,
(uložen úkol číslo 19753).
RM schvaluje způsob vyřazení a prodej majetku v evidenci majetku města - OI, ZŠ Malecí , DDM Stonožka a MŠ Na
Františku ve znění přílohy č. RM 318 - 6/1.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Zdroj. dokum.: RM 318 - 6/2 - Flash Příloha: RM 318 - 6/2 - Flash
Identifikace::
Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v 1. čtvrtletí 2015 - viz příloha č. RM 318 - 6/2.
K rozhodnurí::
Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13453/15,
(uložen úkol číslo 19754).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2015 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 318 - 6/2.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.4.2015
Hlasy Pro: 2. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Různé

16:20

7.1 Žádost Občanského sdružení Semiramis o udělení souhlasu s použitím znaku města
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/1 - Flash Příloha: RM 318 - 7/1 - Flash
Identifikace::
Občanské sdružení Semiramis v zastoupení paní Bc. Martiny Knoblochové, DiS., doručilo dne 16.03.2015 e-mailovou
žádost ve věci udělení souhlasu s použitím znaku města Nové Město nad Metují ke vložení do Výroční zprávy
Semiramis o.s./Laxus o.s. za rok 2014. Ve výroční zprávě by rádi uvedli, že město Nové Město nad Metují finančně
podporuje programy Semiramis o.s./Laxus o.s. E-mailová žádost - viz příloha č. RM 318 - 7/1.
K rozhodnurí::
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ - S. Hoffmannové: E-mailová žádost Semiramis o.s. byla doručena po termínu předkládání materiálů
do RM. Vzhledem k tomu, že se jednalo o formální záležitost, byla žádost vyřízena - viz odpověď v příloze č. RM 318 7/1. Nyní je RM předkládána pouze pro informaci - na vědomí.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad

7.2 Podlicenční smlouva k užití ortofotomapy správního území ORP Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/2 - Flash Příloha: RM 318 - 7/2 - Flash
Identifikace::
Firma Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25351079, DIČ:
CZ25351079, potřebuje za účelem zhotovení lesních hospodářských osnov - LHO Nové Město nad Metují a
provedení soutisku map v rámci zařizovacího obvodu v území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují
poskytnout data ortofotomap. Město má na základě Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických
dat (ZABAGED), datových sad INSPIRE a digitálního modelu výškopisu uzavřené dne 25.06.2014 s Českou
republikou - Zeměměřičským úřadem mimo jiné oprávnění k výkonu práva užít ortofotomapy správního území obce s
rozšířenou působností Nové Město nad Metují. Na základě čl. II odst. 7 výše uvedené Licenční smlouvy je město
oprávněno k předání nezbytné části dat obsahujících ortofotomapy správního území obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují externímu subjektu, a to za účelem vyhotovení tematické dokumentace, studií, projektů apod.
realizovaných prostřednictvím tohoto externího subjektu pro potřeby města. Předání dat musí být ošetřeno smluvně,
text smlouvy byl odsouhlasen PRAV.
K rozhodnurí::
Schválit podlicenční smlouvu na poskytnutí mapových podkladů.
Odůvodnění:
Poskytnutí uvedených mapových podkladů je nezbytné pro zhotovení lesních hospodářských osnov - LHO Nové
Město nad Metují a provedení soutisku map v rámci zařizovacího obvodu v území obce s rozšířenou působností Nové
Město nad Metují.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 318- 13454/15,
(uložen úkol číslo 19755).
RM schvaluje Podlicenční smlouvu k užití ortofotomapy správního území ORP Nové Město nad Metují mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 25351079, DIČ:
CZ25351079, ve znění přílohy č. RM 318 - 7/2 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 20.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.3 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nákladního užitkového automobilu pro TS
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/3 - Flash Příloha: RM 318 - 7/3 - Flash
Identifikace::
Nákup užitkového sklápěče pro TS.
K rozhodnurí::
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit starostu podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Obdrželi jsme celkem 5 nabídek, 2 byly vyřazeny z důvodu nesplnění požadavku zadavatele na termín dodání vozidla.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 318- 13455/15,
(uložen úkol číslo 19756).
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na nákup nákladního
užitkového automobilu firmu Olfin Car Palace s.r.o., koncesionář Peugeot, se sídlem Na Rybárně 203/5, 500 02 Hradec
Králové, IČO: 64256928 za nabídkovou cenu 481.265 Kč bez DPH, DPH 101.066 Kč, celková cena včetně DPH 582.331 Kč
……………. ve znění přílohy č. RM 318 - 7/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy. V případě nepodepsání smlouvy uchazeče na
prvním místě stanovuje RM pořadí na 2. místě, a to nabídku firmy AUTO INZAT s.r.o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem, IČO: 25997289 za nabídkovou cenu 521.979 Kč bez DPH, DPH 109.610 Kč, celková cena vč. DPH 631.589 Kč.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup komunální techniky - rider na sečení
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/4 - Flash Příloha: RM 318 - 7/4 - Flash
Identifikace::
Osloveno 5 firem, doručena pouze 1 nabídka.
K rozhodnurí::
Zrušit veřejnou zakázku.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 318- 13456/15
RM na základě doporučení hodnotící komise dle protokolu ve znění přílohy č. RM 318 - 7/4 ruší veřejnou zakázku malého
rozsahu na nákup komunální techniky - rider na sečení z důvodu doručení pouze jedné nabídky a schvaluje její opětovné
vyhlášení s oslovením širšího okruhu uchazečů.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání - veřejná zakázka na dodávky elektrické
energie - příspěvkové organizace
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/5 - Flash Příloha: RM 318 - 7/5 - Flash
Identifikace::
Jedná se o smlouvy uzavírané s příspěvkovými organizacemi a společností s majetkovou účastí města každoročně
pro realizaci zakázky ukončené e-aukcí na dodavatele elektrické energie pro rok 2016, ze smlouvy neplyne žádné
finanční plnění.
K rozhodnurí::
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 318- 13457/15,
(uložen úkol číslo 19757).
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání o zmocnění centrálního zadavatele ve
znění přílohy č. RM 318 - 7/5, a to se všemi příspěvkovými organizacemi města a společností s majetkovou účastí města. RM
pověřuje ST podpisem této smlouvy.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 32 z 36

Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318 - 30.3.2015

7.6 Zápis č. 2 z jednání komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 31/ - 7/6 - Flash Příloha: RM 31/ - 7/6 - Flash
Identifikace::
Dne 13.03.2015 se uskutečnilo druhé jednání komise pro vyváženou dopravu. Komise zde projednala konečný návrh
vedení cyklostezky Krčín - Spy. Komise doporučuje RM schválit variantu č. 2 - viz bod 7/7. Komise dále doporučuje
účast zastupitele, pana Bc. Jiřího Slámy, na konferenci "Města s dobrou adresou", která se uskuteční ve dnech 29. 30.04.2015 v Olomouci, konferenční poplatek činí 500 Kč.
K rozhodnurí::
Projednat a seznámit se se zápisem z 2. jednání komise pro vyváženou dopravu. Souhlasit/nesouhlasit s účastí pana
Bc. Slámy na konferenci Města s dobrou adresou.
Odůvodnění:
Zápis z jednání komise pro vyváženou dopravu je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 318- 13458/15,
(uložen úkol číslo 19758).
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise pro vyváženou dopravu ve znění přílohy č. RM 318 - 7/6. RM souhlasí s
účastí zastupitele, pana Bc. Jiřího Slámy, jako zástupce města na konferenci "Města s dobrou adresou", která se uskuteční
ve dnech 29. - 30.04.2015 v Olomouci.
RM 318 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Cyklostezka Krčín - Spy - podnět z komise pro vyváženou dopravu
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/7 - Flash Příloha: RM 318 - 7/7 - Flash
Identifikace::
Komise pro vyváženou dopravu na svém jednání dne 17.03.2015 projednala vedení cyklotrasy Krčín - Spy. Komise
navrhuje RM variantu č. 2 pro vedení cyklostezky Krčín - Spy a navrhuje uložit OMM zahájit přípravu k vybudování
této navrhované cyklostezky.
K rozhodnurí::
Ne/souhlasit s navrhovanou variantou č. 2.
Odůvodnění:
ZM svým usnesením č. ZM 79-6778/12 ze dne 02.02.2012 schválilo plán rozvoje cyklotras a cyklostezek v Novém
Městě nad Metují. Jedna z cyklostezek je navrhována z Krčína do Spů a také Osadní výbor Spy navrhuje vybudování
této cyklostezky. OV Spy podporuje variantu navrženou komisí.
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 318- 13459/15,
(uložen úkol číslo 19759).
RM souhlasí s variantou č. 2 pro vedení cyklostezky Krčín - Spy ve znění přílohy č. RM 318 - 7/7. RM ukládá OMM zahájit
předběžná jednání s vlastníky pozemků o umístění cyklostezky dle schválené varianty.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.9.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2013
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/8 - Flash Příloha: RM 318 - 7/8 - Flash
Identifikace::
RM je předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2013 ve znění přílohy č. RM 318 - 7/8,
který se týká rozšíření počtu stran Novoměstského zpravodaje (dále jen "NZ"), a to celkem o 4 strany každého čísla
NZ (tzn., ze stávajících 20 na 24 stran).
K rozhodnurí::
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2013.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ - E. Kupkové: Od ledna 2015 se změnila cena, kterou platíme měsíčně za 1200 ks výtisků NZ (tisk +
grafické zpracování), a to z částky ve výši 19.779,60 Kč vč. 15 % DPH na částku ve výši 21.979,26 Kč vč. 15 % DPH.
Podrobnosti viz příloha č. RM 318 - 7/8 (1/ stará kalkulace), 2/ nová kalkulace).
Vysvětleni::
Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 318- 13460/15
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2013 ve znění přílohy č. RM 318 - 7/8 a pověřuje ST podpisem
dodatku.
RM 318 Schvaluje. Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Jmenování nového člena SPOZ - p. Jiří Rudolf
Identifikace::
K zajištění přepravy imobilních občanů (jubilantů) do 1. patra budovy ZUŠ pomocí schodolezu navrhujeme doplnit
SPOZ o p. Jiřího Rudolfa, který se bude obřadů účastnit a přepravu před i po obřadu zajišťovat. Navrhovaný člen byl
kontaktován a s návrhem (členstvím) souhlasí.
K rozhodnurí::
Jmenovat nového člena SPOZ p. Jiřího Rudolfa.
Odůvodnění:
RM 274 schválila používání schodolezu pro umožnění účasti imobilních občanů na slavnostních obřadech. Členem
SPOZ, který přepravu zajišťoval, je p. Pavel Linhart. Pan Linhart, bohužel, nemůže nyní ze zdravotních důvodů
uvedenou činnost provádět. Pan Rudolf po projednání souhlasí s členstvím ve SPOZ a zajišťováním obsluhy
schodolezu. S obsluhou byl seznámen při své účasti na slavnostních obřadech v březnu 2015.
Vysvětleni::
Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 318- 13461/15
RM jmenuje novým členem Sboru pro občanské záležitosti p. Jiřího Rudolfa. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
RM 318 Jmenuje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/10 - Flash Příloha: RM 318 - 7/10 - Flash
Identifikace::
Interní auditor předkládá RM ke vzetí na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové
Město nad Metují ze dne 18.03.2015.
K rozhodnurí::
Projednat a seznámit se se zápisem + doporučit ZM vzít na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nové Město nad Metují ze dne 18.03.2015.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 318- 13462/15,
(uložen úkol číslo 19760).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze
dne 18.03.2015. a schvaluje návrh KV, že se v nadcházejícím období přednostně zaměří na kontrolu veřejných zakázek,
výběrových a poptávkových řízení (viz usnesení ZM č. 106-7245/15) a ve spolupráci s interním auditorem i na kontrolu dotací.
RM ukládá ST a TAJ zajistit pro KV požadované podklady.
RM 318 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Žádost p. M. H., Ing. J. Š., p. J. Š., pí D. V. a Ing. V. Z. ze dne 23.03.2015
Zdroj. dokum.: RM 318 - 7/11 - Flash Příloha: RM 318 - 7/11 - Flash
Identifikace::
Žádost p. M. H., Ing. J. Š., p. J. Š., pí D. V. a Ing. V. Z. ze dne 23.03.2015 o transparentní zveřejňování všech
informací o referendu a zařazení tohoto bodu na jednání ZM. Dále žádost o zpracování vyhledávací studie řešení
tranzitní dopravy a přijetí usnesení k tomuto bodu. Žádost je adresovaná ST, RM a ZM. Podrobnosti viz příloha č. RM
318 - 7/11.
K rozhodnurí::
Projednat žádost + uložit zajištění písemné odpovědi, která bude předložena na příští RM a pak bude dána na vědomí
ZM + uložit postoupení dopisu do programu jednání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 318- 13463/15,
(uložen úkol číslo 19761).
RM projednala dopis žadatelů: p. M. H., Ing. J. Š., p. J. Š., pí D. V. a Ing. V. Z., ze dne 23.03.2015, o transparentní
zveřejňování všech informací o referendu a dalších souvisejících záležitostech. RM ukládá ST připravit ve spolupráci s
odbornými útvary odpověď ST na tento dopis, který bude předložen ke schválení na příštím zasedání RM a bude zároveň pak
dán na vědomí ZM. RM ukládá TAJ zařadit tento bod do jednání ZM, které proběhne dne 23.04.2015.
RM 318 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.4.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 34 z 36

Tisk: 7.4.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 318 - 30.3.2015

7.12 Podněty a dotazy radních - Ing. Prouza
Identifikace::
V závěrečném "kolečku" podnětů a dotazů radních mj. zaznělo: Ing. Prouza - připomínka k poutačům na kulturní akce
na Husově náměstí - informace z OMM bude podána na další RM 319; žádost o umístění DZ - p. Ing. H. - Spy informace bude dána do příští RM vč. odhadu nákladů na případnou expertizu - posudek k únosnosti cesty, na kterou
je značení požadováno. Zároveň bude RM seznámena s úkony orgánů státní správy, které zde proběhly a s jejich
výsledky.
K rozhodnurí::
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Ing. Martin Prouza, radní - Rada města

7.13 Zastoupení města v orgánech zájmového sdružení právnických osob Městský klub Nové Město nad
Metují
Identifikace::
Město Nové Město nad Metují je jedním ze členů zájmového sdružení právnických osob Městský klub Nové Město nad
Metují. Zároveň je město jednoznačně největším přispívatelem na zajištění činnosti sdružení. Dle platných Stanov MK
ze dne 25.02.2011 má město Nové Město nad Metují v Radě Městského klubu Nové Město nad Metují dva zástupce
a dva zástupce v Dozorčí radě Městského klubu Nové Město nad Metují. Do Rady Městského klubu Nové Město nad
Metují jako zástupce města byl delegován starosta p. Petr Hable a radní Ing. Martin Prouza. Do Dozorčí rady
Městského klubu Nové Město nad Metují byla dosud delegována interní auditorka Ing. Jiřina Steinhauserová a
referentka oddělení školství, kultury a sportu paní Iveta Habrová. Ing. Steinhauserová odešla do důchodu a na její
místo je navržena referentka odboru finančního, paní Ivana Obršálová.
K rozhodnurí::
Doporučit ZM schválit doplnění zástupkyně města do Dozorčí rady Městského klubu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětleni::
Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 318- 13464/15,
(uložen úkol číslo 19762).
RM doporučuje ZM schválit delegaci referentky odboru finančního, paní Ivany Obršálové do Dozorčí rady Městského klubu
Nové Město nad Metují, a to náhradou za Ing. Jiřinu Steinhauserovou, která odešla do důchodu.
RM 318 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 23.4.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 318:

18:10

Příští porada bude: RM 319, 13.4.2015, kancelář starosty od 13:00:00

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