Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 368
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 368 (ve volebním období 62. zasedání) ze dne: 27.3.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 368 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:41
místostarosta (Město)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 14:40 15:50 17:41
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 14:40 15:52 17:41
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:40
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:07
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:10
14:17
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:18
14:35
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:50
17:12
sportu)

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

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 368 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 368
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 368 (ve volebním období 62. zasedání) ze dne: 27.3.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 368 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Pavel Horvat

14 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:41
místostarosta (Město)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
radní (Rada města)
13:00
17:41
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00 14:40 15:50 17:41
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00 14:40 15:52 17:41
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
14:40
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:05
13:07
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:10
14:17
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
14:18
14:35
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:50
17:12
sportu)

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 368 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 367) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 367 ze dne 13.3.2017 :

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 368
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 357- 15217/16

Věc : Cyklochodník Vrchoviny - Krčín most u Ammann(u)

21 729 Vznik úkolu: 10.10.2016

Termín :

Garant :

27.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemků v místě a čase obvyklou pro
cyklochodník podél komunikace z Krčína od mostu u Ammann(u) do Vrchovin a zajistit
dopracování geometrického plánu dle upraveného projektu.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 360- 15371/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci

21 859 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

Garant :

27.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit aktualizovaný znalecký posudek na kupní cenu pozemku p. p. č. 469/11
o výměře 3079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín v místě a čase obvyklou a poté záměr
znovu zveřejnit za stejných, RM schválených podmínek.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 361- 15454/16

Věc : Žádost o pomoc - sousedský spor Š. - Š.

21 914 Vznik úkolu: 5.12.2016

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/515

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí dopis pí I. Š., nájemce bytové jednotky v bytovém domě a ukládá OSN
situaci v domě dále monitorovat a jednat s dotčenými nájemníky o možnostech vedoucích k
uklidnění situace.
Splněno.

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

STIS

Stránka 3 z 48

Tisk: 31.3.2017

RM 364- 15598/17

Věc : Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu - Na Strážnici

22 015 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: PlsP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2005957/VB/01, název stavby: Nové Město n.M., Na
Strážnici nn rekonstrukce, pro ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, IČO: 24729035, na pozemcích města st. p. č. 13 a č. 184, p. p. č. 674/11, č. 710/4, č.
710/33, č. 710/32, č. 41/3, č. 750/1, č. 676/1, č. 679 a č. 35/1, vše v k. ú. Krčín, zapsaných na LV
č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, upravenou a doplněnou o podmínky
uvedené v návrhu předloženém v příloze: návrh smlouvy a pověřuje ST jejím podpisem.
Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2
pozemku dotčeného budoucím věcným břemenem dle předloženého výkresu z PD: Situace
projektovaného vedení z listopadu 2016, č. výkresu D.2b.1.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15600/17

Věc : Převod pozemků ČR - ÚZSVM pod komunikacemi do majetku města v k. ú. Spy

22 017 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM ukládá OMM požádat o převod pozemků p. p. č. 573 a 574/2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Spy z vlastnictví ČR do vlastnictví Nového Města nad
Metují. Pozemky jsou zahrnuty s využitím ostatní komunikace i v územním plánu.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15605/17

Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les

22 020 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

TS Technické služby,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
22.3.2017 Plnění:

27.3.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením jasanu rostoucího na pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15611/17

Věc : Veřejná zakázka - „Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“

22 025 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otevírání nabídek a zprávách o hodnocení a posouzení nabídek,
předložených komisí pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, souhlasí s rozhodnutím o
výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa”, vyhlášenou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek společnosti AECOM CZ s.r.o., IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92,
PSČ: 17 100. Dále na základě předložených podkladů RM souhlasí s rozhodnutím o vyloučení
účastníka ze zadávacího řízení na realizaci výše uvedené veřejné zakázky a vylučuje účastníka
KHSanace s.r.o., IČO: 28160797, se sídlem Jesenická 265/38, Záběhlice, 106 00 Praha 10. RM
schvaluje Smlouvo o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a společností
AECOM CZ s.r.o., IČO: 15890465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ: 17100 ve výši
9.001.577,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 364 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem, a to v
případě, že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky a společnost poskytne součinnost při
předložení originálních dokladů.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 364- 15628/17

Věc : Podnět Ing. Maura ve věci navýšení počtu parkovacích míst na "farské zahradě"

22 040 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2017 Plnění:

RM ukládá OMM revidovat počet míst na parkovišti na "farské zahradě" s možností jejich
navýšení šetrnou investicí.
Splněno, možnosti řešení předloženy do RM 368.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15640/17

Věc : Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ Malecí"

22 051 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod, Mgr. Jolany Láskové, že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy. RM
ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení výběrového řízení tak, aby ode dne
01.08.2017 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 364- 15641/17

Věc : Vzdání se funkce ředitelky "MŠ Rašínova"

22 052 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600,
paní Evy Rouskové, že se ke dni 31.07.2017 vzdává funkce ředitelky školy. RM ukládá OŠKS
zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení výběrového řízení tak, aby ode dne 01.08.2017 mohl být
jmenován nový ředitel (ředitelka) Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600.
Splněno.

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

RM 364- 15651/17

Věc : Smlouva o spolupráci při testování služeb v oblasti elektronizované správy
odpadového hospodářství

22 059 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

13.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při testování služeb v oblasti elektronizované správy
odpadového hospodářství mezi městem Nové Město nad Metují a společností O2 IT Services
s.r.o., se sídlem Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, ve znění přílohy č. RM 364 - 7/2 a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno - smlouva byla podepsána dne 27.02.2017, uskutečnilo se školení zatím 1 zájemce o
pracovní činnost, druhý zájemce by měl být proškolen ve 13. kalendářním týdnu, ve kterém
zároveň dojde k zahájení odečtu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 365- 15663/17

Věc : Žádost SVJ Malecí 583 a 584 o projednání prorůstání kořenového systému stromu

22 070 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

TS Technické služby,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

27.3.2017

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost p. P. B. (SVJ Malecí 583 a 584) ve věci prorůstání kořenového
systému stromu do odpadní kanalizace u domu č. p. 584. RM souhlasí se systémovým řešením
obměny dřevin v dané lokalitě, tj. s pokácením 3 ks břízy bělokoré a 1 ks vrby náhrobní na
pozemku p. p. č. 619/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za podmínky nové vhodné výsadby
stromů v dané lokalitě, zejména pak podél oplocení areálu sběrného dvora.
Splněno (náhradní výsadba bude provedena dle počasí v podzimních měsících do dne
31.10.2017).

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15669/17

Věc : VŘ - Zpracování architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na
další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta

22 076 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na další stupně PD na výstavbu
terminálu Rychta“ firmě JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou
cenu 841.676 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č.
RM 365 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem v případě, že předložená architektonickourbanistická studie bude upravena dle doporučení, které jsou nadefinovány v protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek a po odsouhlasení této upravené architektonicko-urbanistické
studie hodnotící komisí.
Smlouva byla upravena ještě o další požadavky na úpravy, v novém znění bude předložena do
RM 368.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15674/17

Věc : Zápis č. 11 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 24.01.2017

22 081 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: Kava
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM se seznámila se zápisem č. 11 z jednání Komise pro vyváženou dopravu ze dne 24.01.2017
a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 365 - 3/11. RM ukládá OMM prověřit
vlastníky dotčených pozemků navrhované trasy cyklostezky Krčín - Spy a získat vyjádření OŽP k
této variantě.
OMM získalo vyjádření z OŽP a OVRR. Reakce vlastníků se postupně vracejí. Aktuální
informace budou předloženy do Komise pro vyváženou dopravu k dalšímu podrobnějšímu
projednání - další termín schůzky 28.03.2017. V pátek 24.03.2017 se uskuteční jednání s
místostarostou města Dobruška a s projektanty, kteří připravují Projektový záměr cykloregionu
Vlastimila Moravce (napojení na Kladskou cyklostezku). Jakmile budeme mít více podkladů k
rozhodování seznámíme s tím RM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 365- 15688/17

Věc : Pronájem bytové jednotky, č. p. 313

22 095 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/547

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s pronájmem bytové jednotky 2+1, č. 1, ul. Rašínova, č. p. 313, organizaci Domov
Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu
určitou ode dne 01.04.2017 do dne 01.04.2018, za 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby
chráněného bydlení. RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV připravit nájemní smlouvu.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 365- 15696/17

Věc : Žádost o finanční podporu - Junák

22 102 Vznik úkolu: 13.2.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

5.6.2017

Garant :

ST

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

RM projednala žádost vedoucího Junáku - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.
s., o finanční podporu. RM ukládá OF předložit RM žádost k novému projednání po obdržení
informací o způsobu financování rekonstrukce střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Organizace má dle informace podanou: 1) řádnou žádost v
termínu na dotaci z rozpočtu KHK - nejzazší termín o informování o poskytnutí dotace je dne
24.04.2017 (110 dní od ukončení výzvy); 2) mimořádnou žádost mimo termín na dotaci z
rozpočtu MŠMT - záleží na realokaci zdrojů v rámci Junáka jako celku, p. Jakub Pěnička to ověří
na ústředí. Žádost se bude řešit mimo režim „běžných dotací“ po získání informací o vyřízení
uvedených žádostí o dotace a bude schvalována ZM. Zástupci organizace byli informováni o
tomto postupu a dalším termínu jednání ZM.

Závěr: schválen nový termín: 5.6.2017 z důvodu: Nemáme dostatek požadovaných informací. V
případě jejich poskytnutí bude předloženo k projednání v ZM dne 15.06.2017..

RM 366- 15718/17

Věc : VŘ - Výkon technického dozoru investora pro projekt "Stará ekologická zátěž Elton sanace znečištění, I. etapa"

22 118 Vznik úkolu: 27.2.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání a protokolů z hodnocení a posouzení nabídek, předložených
komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výkon
technického dozoru investora pro projekt "Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I.
etapa" firmě EPS biotechnology s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, za nabídkovou
cenu 119.790 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou EPS biotechnology s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, ve
znění přílohy č. RM 366 - 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
Věc : Žádost firmy GGP s.r.o. ke stavbě „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p.
č. 635/4, IV-12-2015133“
Termín : 27.3.2017
Garant :
22 129 Vznik úkolu: 13.3.2017
ST

RM 367- 15733/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s realizací stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 635/4, IV12-2015133“, k. ú. Krčín a pověřuje OMM k vydání vyjádření ve znění přílohy č. RM 367 - 3/5.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15734/17

Věc : Žádost firmy GGP s.r.o. ke stavbě „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p.
č. 461/5, IV-12-2015055“

22 130 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s realizací stavby „Nové Město n/Met. - kabelové vedení NN pro p. p. č. 461/5, IV12-2015055“, k. ú. Krčín a pověřuje OMM k vydání vyjádření ve znění přílohy č. RM 367 - 3/6.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15736/17

Věc : Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové Město nad Metují

22 132 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu firmě green4plan s.r.o.,
Vysokov 191, 549 12 Vysokov, za nabídkovou cenu 179.080 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu
o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12
Vysokov, ve znění přílohy č. RM 367 - 3/8 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15737/17

Věc : Žádost Ing. Jiřího Škody k přípravě smlouvy o právu provést stavbu inženýrských
sítí na pozemcích města

22 133 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s uložením inženýrských sítí - přípojek do pozemků p. p. č. 2034/24 a 2034/6. RM
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy č. RM 367 - 3/9, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Splněno.

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

RM 367- 15738/17

Věc : Žádost Ing. LD k udělení předběžného souhlasu s umístěním sítí

22 134 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s uložením inženýrských sítí vč. přeložení STL plynovodu do pozemků p. p. č.
2034/24 a 2034/6. RM souhlasí s vyjádřením města k této žádosti ve znění přílohy č. RM 367 3/10.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15741/17

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení v ul. Pod Strážnicí, Nové Město nad Metují

22 136 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2017 Plnění:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení v ul. Pod
Strážnicí, Nové Město nad Metují". RM ukládá OMM opětovné vypsání této veřejné zakázky.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15744/17

Věc : Žádost o prominutí smluvní pokuty uplatňované na základě Nájemní smlouvy č.
03/2017

22 139 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

Garant :

27.3.2017

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s prominutím smluvní pokuty v hodnotě 2.500 Kč, která byla firmě Kubík a.s., U
Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, vyměřena na základě Nájemní smlouvy č. 03/2017. RM
pověřuje ORM k zaslání dopisu o prominutí smluvní pokuty ve znění přílohy č. RM 367 - 3/16.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15748/17

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání - č. p. 36, RTG

22 140 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

Int: OSN/551

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém rozsahu 119,3 m2 podmínkami uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, bez stanovení minimální nabídkové ceny. RM dává
přednost případnému zájemci o poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.
Splněno. Dne 24.03.2017 zveřejněno.

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

RM 367- 15749/17

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

22 141 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/552

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 493 v celkovém rozsahu 38 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok.
Splněno. Dne 24.03.2017 zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15750/17

Věc : Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

22 142 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/553

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: KohP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Rašínova č. p. 313) s
organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních
podmínek na dobu určitou ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2018, za cenu ve výši 62
Kč/m2/měsíc, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/4.
Splněno. Smlouva odeslána dne 21.03.2017 k podpisu ředitelce Domova Dědina.

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

STIS

Stránka 9 z 48

Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15751/17

Věc : VŘ - Výměna plynových spotřebičů

22 143 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/554

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plynových
spotřebičů 2017“, uchazeči Martinu Žahourkovi, Československé armády 319, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 74893882, za nabídkovou cenu 206.839 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo č. 40/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Martin
Žahourek, Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, ve
znění přílohy č. RM 367 - 4/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15752/17

Věc : VŘ - Rekonstrukce bytové jednotky č. 3, v č. p. 355, ul. Zborovská

22 144 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/555

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
bytové jednotky č. 3, v objektu č. p. 355, ul. Zborovská“, uchazeči Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01
Náchod, IČO: 04064739, za nabídkovou cenu 101.775 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo
č. 11/2017 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547
01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM 367 - 4/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15753/17

Věc : Prodloužení nájmu nebytových prostor plynových kotelen - dodatek č. 1

22 145 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/556

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor plynových kotelen v
objektech č. p. 1145, ul. Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou) a náměstí Republiky 6
(Radnice) ze dne 25.01.2016, ve znění přílohy RM 367 - 4/7 a pověřuje ST podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15754/17

Věc : LDT Pavlátova louka - výhled investičních potřeb 2018 - 2020

22 146 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/557

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí výčet potřebných zásadnějších akcí v oblasti oprav, údržby a investic v
areálu LDT Pavlátova louka, které bude nutno provést v režii vlastníka v období 2018 - 2021. RM
ukládá OSN ve spolupráci s ORM zapracovat jednotlivé požadavky do plánů oprav pro výše
uvedené období, popř. zahrnout některé požadavky do zásobníku investičních akcí.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15755/17

Věc : Dodatek č. 10 - Smlouva o nájmu plynové kotelny č. p. 415

22 147 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/558

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č.
p. 415, ul. 28. října (Dům Zdraví), ve znění přílohy RM 367 - 4/9, který stanoví nájemné na
období ode dne 01.01.2017 do dne 31.12.2017, dle cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15756/17

Věc : Dodatek č. 2 - Smlouva o nájmu plynové kotelny č. p. 313

22 148 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/559

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p.
313, ul. Rašínova (objekt Nona), ve znění přílohy RM 367 - 4/10, který stanoví nájemné na
období ode dne 01.01.2017 do dne 31.12.2017, dle cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu. RM pověřuje ST podpisem dodatku.
Splněno.

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

RM 367- 15757/17

Věc : Vyhodnocení provozních nákladů - městská ubytovna

22 149 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/560

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
21.3.2017 Plnění:

RM bere na vědomí vyhodnocení provozních nákladů Městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje a
zároveň souhlasí se zachováním stávající výše poplatku za ubytování tj. 90 Kč/noc.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15758/17

Věc : Krátkodobé pobyty - Dům s pečovatelskou službou

22 150 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/561

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

20.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s návrhem MSSS Oáza na využití jedné z volných bytových jednotek v objektu č. p.
1145, ul. Českých bratří (Dům s pečovatelskou službou) pro poskytování služby krátkodobého
pobytu potřebným klientům. RM ukládá OSN podniknout kroky, které povedou k uzavření
nájemní smlouvy na jednu z uvolněných bytových jednotek s MSSS Oáza, a to za standardních
podmínek.
Splněno. Návrh Smlouvy odeslán ředitelce MSSS Oáza Mgr. Janě Balcarové.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15759/17

Věc : Žádost o vydání souhlasu vlastníka - Spolek Krčín, Stará škola

22 151 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Int: OSN/561

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka k podání žádosti o závazné stanovisko státní
památkové péče žadatelem Spolek Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, IČO:
04649273. Souhlas vlastníka se vztahuje pouze na podání žádosti pro vyjádření na provedení
výmalby třech místností a provedení obnovy dodávek el. energie a vody (vč. kanalizace) v
objektu čp. 22, ul. Bratří Čapků, "Stará škola". RM ukládá OSN vystavit souhlas v tomto duchu.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15772/17

Věc : Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Malecí"

22 153 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, v
tomto složení: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Michal Beseda, MBA (za
zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše
Urbanová, Ph.D. (za Českou školní inspekci), Mgr. Hana Rydlová (za Školskou radu při Základní
škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod), Mgr. Václav Kupka (odborník v
oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Adéla Nosková (za pedagogické
pracovníky školy). Náhradníci: Mgr. Lubomír Černý, Věra Řeháková (za zřizovatele), Iveta
Habrová (za odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství), Mgr. Milena
Vacková (za pedagogické pracovníky školy). RM pověřuje zaměstnankyni města Nové Město
nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou tajemnicí konkurzní komise pro posuzování uchazečů o
místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod.
Splněno. Jmenovací dekrety budou předány na prvním jednání komise.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15773/17

Věc : Jmenování členů konkurzní komise na místo ředitele/ředitelky "MŠ Rašínova"

22 154 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSU Odbor správy úřadu, Nositel: KupV
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 v tomto složení:
p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Ing. Michal Beseda, MBA (za zřizovatele), Mgr.
Iveta Lukešová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. (za
Českou školní inspekci), Mgr. Václav Kupka (odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení
ve školství), pí Eva Rousková (za pedagogické pracovníky školy). Náhradníci: Mgr. Lubomír
Černý, Věra Řeháková (za zřizovatele), Iveta Habrová (za odborníka v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství), Mgr. Ivana Slanařová (za pedagogické pracovníky školy). RM
pověřuje zaměstnankyni města Nové Město nad Metují Ing. Dagmar Kavanovou tajemnicí
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská
škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600.
Splněno. Jmenovací dekrety budou předány na prvním jednání komise.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15774/17

Věc : Zápis č. 6 z jednání Školské rady při "ZŠ Malecí" ze dne 13.02.2017

22 155 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, OSV Odbor sociálních věcí, Nositel: KupV
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

21.3.2017 Plnění:

RM se seznámila se zápisem č. 6 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 13.02.2017 ve znění přílohy č. RM 367 - 5/14 a bere
tento zápis na vědomí. RM ukládá OSV (Oddělení prevence) připravit vysvětlující stanovisko k
připomínce ŠR při ZŠ Malecí, kdy ŠR upozorňuje, že po změně zaměření Mandlu na práci s
rodinami se ukazuje jako chybějící prostor „komunitního centra pro mládež“. OŠKS zajistí
rozeslání tohoto stanoviska všem členům RM a ředitelům základních a středních škol ve městě s
připomínkou, aby s ním seznámili i příslušné ŠR.
Splněno, stanovisko bylo odesláno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15787/17

Věc : Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pojištění majetku a o pojištění odpovědnosti - veřejná
služba

22 166 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

27.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Česká pojišťovna, a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 01
Praha 1, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/5, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno - smlouva podepsána.

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

RM 367- 15789/17

Věc : Nové Město nad Metují - monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka

22 167 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, , Nositel: HanO
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 34/2017 - „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
367 - 7/7, za cenu 54.556 Kč bez DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva bude podepsána Hydrogeologickou společností a poté bude předložena ST k podpisu.
Zavedení do registru smluv bude provedeno následně.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 367- 15790/17

Věc : Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK - kamerový systém

22 168 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

27.3.2017

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, , Nositel: HanO
27.3.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 39/2017 - „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým
krajem, ve znění přílohy č. RM 367 - 7/8, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je podepsaná ST a odeslána na KHK, po návratu podepsané smlouvy bude založena
do registru smluv na OF.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

RM 367- 15791/17

Věc : Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty

22 169 Vznik úkolu: 13.3.2017

Termín :

TS Technické služby,
27.3.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

22.3.2017 Plnění:

27.3.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění likvidace dřevní hmoty uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Biomasa Novotný s.r.o., ve znění přílohy č. RM 367 7/9, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 368 - 27.3.2017

Kontrola úkolů

13:00

Stránka 15 z 48

ST

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 368 - 27.3.2017

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Výpůjčka částí pozemků v lokalitě Malecí - nákupní park
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/1 - Flash Příloha: RM 368 - 2/1 - Flash

Části pozemků: p. p. č. 589/1 o výměře 2300 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2,
druh pozemku trvalý travní porost a p. p. p. č. 2242 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky
v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují;
celková výměra činí 2368 m2. V souladu s usnesením č. RM 365-15661/17 ze dne 13.02.2017 byl ode dne
27.02.2017 do dne 17.03.2017 zveřejněn záměr města zvýšit výměru plochy vypůjčené smlouvou o výpůjčce částí
pozemků ze dne 15.12.2016 ze stávajících 7 m2 na nových 31 m2 p. p. č. 2242 z důvodu úpravy přístupu na stávající
chodník. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné stanovisko žadatele, jiná vyjádření či připomínky nebyly
podány. Přílohy č. RM 368 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce týkající se změny výměry.
Odůvodnění:
Záměr zvýšit vypůjčenou plochu byl zveřejněn v souladu s usnesením č. RM 365-15661/17 ze dne 13.02.2017 na
základě žádosti vypůjčitele a vyjádření odborných útvarů. Uzavření dodatku umožní vytvořit vhodnější napojení
chodníku při stavbě objektu nákupního parku v lokalitě Malecí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15796/17,
(uložen úkol číslo 22172).
RM schvaluje uzavření dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků uzavřené dne 15.12.2016, týkající se
změny výměry, se společností Czech Retail Projekt Gamma k. s., zastoupenou p. Steffenem Buschem, sídlem: Obchodní
zóna 266, 431 11 Otvice, IČO: 02054787, DIČ: CZ699003555, kdy předmětem výpůjčky jsou tyto pozemky: část p. p. č. 589/1
o výměře 2300 m2, druh pozemku trvalý travní porost; část p. p. č. 589/2 o výměře 37 m2, druh pozemku trvalý travní porost
a část p. p. p. č. 2242 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, vedené na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
RM pověřuje ST podpisem dodatku a změny č. 1 ve znění přílohy č. RM 368 - 2/1.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/2 - Flash Příloha: RM 368 - 2/2 - Flash

Část pozemku p. p. č. 357/1 o výměře 87 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 872/3 o výměře 90 m2, druh
pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 2034/18 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k.
ú. Nové Město nad Metují; vše v majetku města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 365-15660/17 ze dne 13.02.2017 byl
zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku části pozemků o celkové výměře 275 m2 za účelem údržby. Ke
zveřejněnému záměru bylo podáno společné souhlasné vyjádření 3 zájemců o výpůjčku, jiná vyjádření a nabídky
nebyly podány. Přílohy č. RM 368 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce po ukončení zveřejněného záměru.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením č. RM 365-15661/17 ze dne 13.02.2017 a na základě požadavků uživatelů
pozemků, které byly sděleny při osobním jednání na místě za přítomnosti ST. Smlouvu o výpůjčce mají zájem uzavřít
3 obyvatelé domu. O úpravě plochy pod sudy na vodu a o vzhledu přístřešku se konalo na MěÚ jednání dne
13.03.2017 se závěrem, že ARCH zpracuje návrh nebo doporučí vhodné řešení a OMP s ním následně zájemce
seznámí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15797/17,
(uložen úkol číslo 22173).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 o celkové výměře 275 m2, všechny
pozemky druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem údržby, s těmito zájemci: p. B. J., p. V. O. a
p. J. F. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 368 - 2/2.
RM 368 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

2.3 Výpůjčka části pozemku v ul. Na Františku
Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/3 - Flash Příloha: RM 368 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Pan J. M. má ode dne 30.11.2016 ve výpůjčce část p. p. č. 733/19 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují
za účelem údržby a vybudování a užívaní parkovacího místa. Vypůjčitel dne 01.03.2017 sdělil, že od realizace
parkovacího místa odstupuje a žádá o ukončení této smlouvy. Zároveň požádal o výpůjčku výše uvedené části
pozemku pouze za účelem údržby a jako přístup k domu č. p. 844. Přílohy č. RM 368 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru výpůjčky části pozemku.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí celku stávajících přízemních bytových domů, konkrétně zázemím pro dům č. p. 503. Plocha je
zatravněna a osázená zelení (keři), zároveň je rodinou žadatele užívána jako průchod od domu č. p. 844 (brankou) k
domu č. p. 501, kde žije příbuzná žadatele. Dle sdělení žadatele nebude pozemek nijak upravován, pouze sekán a
udržován. Odborné útvary s výpůjčkou souhlasí za podmínky, že pro přístup k domu č. p. 501 bude užívána pouze
asfaltová komunikace a nebude narušeno užívání pozemků u sousedních objektů č. p. 503 a 504. OMP: Stávající
smlouva bude ukončena dohodou.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15798/17,
(uložen úkol číslo 22174).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 733/19 o
výměře cca 70 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem údržby zeleně a přístupu k domu č. p. 844
a za podmínky, že pro průchod od domu č. p. 844 k domu č. p. 501 bude užíván pouze pozemek p. p. č. 733/30 v k. ú. Nové
Město nad Metují (asfaltová komunikace).
RM 368 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Výpůjčka části pozemku ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/4 - Flash Příloha: RM 368 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Pan P. S. požádal o výpůjčku části pozemku p. p. č. 876/30 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Vrchoviny, vedeného na LV
10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod a pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují. Pozemek,
který je výpustí z rybníka (přepadový odpadový kanál), je zaplocen a začleněn do zahrady žadatele. Přílohy č. RM
368 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výpůjčkou a zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Pan S. žádá o výpůjčku za účelem údržby, v současnosti staví na sousedním pozemku dům a má záměr požadovaný
pozemek opětovně zaplotit. OV Vrchoviny požádal, aby bylo do plánu údržby vodních děl zařazeno vyčištění nádrže
(rybníka). Požadovaná část pozemku je určena pro vypouštění nádrže, nad pozemkem se nachází zemní souprava
DN 150 mm, která je opatřena výpustným zařízením. V průběhu jednání o podání žádosti o výpůjčku p. S. OMM podal
žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace, která bude mj. řešit vybudování/rekonstrukci odvodu
vypouštěných vod z nádrže s dořešením napojení na nedaleký vodní tok a příp. revizi stavu a opravu výpustného
zařízení. V tuto chvíli není znám rozsah budoucí rekonstrukce. Na dotčené části pozemku nelze umísťovat žádné
stavby (vč. plotu), skladovat materiály či dělat nějaké úpravy, jež by negativně ovlivnily vypouštění vody z nádrže.
Nutno zachovat koridor pro bezpečný odtok vody z nádrže. Z výše uvedených důvodů TS a ORM v současnosti s
výpůjčkou nesouhlasí. Se situací seznámena předsedkyně OV Vrchoviny, která uvedla, že pro OV je v současnosti
prioritou vyčištění rybníka a úprava koryta, výpůjčka nyní není vhodná, řešením by bylo oplocení na hranici pozemku
žadatele, aby byl pozemek do budoucna bezproblémově přístupný.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15799/17
RM nesouhlasí s výpůjčkou části p. p. č. 876/30 o výměře 50 m2 v k. ú. Vrchoviny, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, z důvodu plánované rekonstrukce
odpadového kanálu vody z nádrže. Pozemek je určen pro vypouštění nádrže a nelze zde umísťovat stavby (vč. oplocení),
skladovat materiály či provádět terénní a jiné úpravy.
RM 368 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

2.5 Výpůjčka pozemku - Daškův splav
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/5 - Flash Příloha: RM 368 - 2/5 - Flash

Na základě předchozích jednání ST s vlastníkem pozemku předkládá OMM smlouvu o výpůjčce pozemku p. p. č.
381/2 o výměře 333 m3, druh pozemku neplodná půda, z vlastnictví pí J. J., zapsaného na LV 3586 u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem odpočinkové plochy a
umístění laviček a odpadkového koše (lokalita u Daškova splavu). Přílohy č. RM 368 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Smlouva byla předložena vlastníkovi k vyjádření. Dne 20.03.2017 byl telefonicky vysloven souhlas s uzavřením
smlouvy bez připomínek. Povodí Labe, s. p., se záměrem města vyslovilo souhlas za podmínky, že mobiliář bude
demontovatelný (z důvodu údržby jezu a koryta).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15800/17,
(uložen úkol číslo 22175).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce p. p. č. 381/2 o výměře 333 m2, druh pozemku neplodná půda v k. ú. Krčín,
zapsaného na LV 3586 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují s
vlastníkem pí J. J. za účelem umístění laviček a odpadkového koše a jako odpočinkovou plochu v lokalitě u Daškova splavu.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 368 - 2/5.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/6 - Flash Příloha: RM 368 - 2/6 - Flash

Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí,
předložila po dokončení stavby I. etapy veřejného osvětlení v ul. Nábřežní městu smlouvu o zřízení věcného břemene
pro vedení inženýrské sítě na jeho pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín. Přílohy č. RM 368 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/schválit uzavření smlouvy.
Odůvodnění:
Uzavření předložené smlouvy po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu veřejného osvětlení a
městského rozhlasu I. etapa u ul. Nábřežní navazuje na smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřenou mezi městem a Povodí Labe, s. p., dle usnesení č. ZM 114-7427-16 ze dne 16.06.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15801/17,
(uložen úkol číslo 22176).
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM170083 s povinným, Povodím Labe, s. p., IČO:
70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, ve znění přílohy č. RM 368 - 2/6, v
rozsahu dle geometrického plánu č. 846-121/2016 o výměře 20 m2, za celkovou úhradu 1.000 Kč + DPH a na dobu
neurčitou. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 368 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

2.7 Vyjádření města k výkupu pozemků pod komunikacemi KHK v k. ú. Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/7 - Flash Příloha: RM 368 - 2/7 - Flash

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, žádá město
Nové Město nad Metují (dále jen "SS KHK") o písemné stanovisko k výkupu pozemků pod tělesy silnic č. II/285 a č.
II/308 a to pozemků: p. p. č. 359/13, 642/15, 710/18, 710/20, 710/22, 710/23 a 710/30 v k. ú. Krčín z vlastnictví
různých vlastníků do majetku Královéhradeckého kraje (dále jen "KHK"), jako vlastníka komunikace. SS KHK zajišťuje
pro KHK výkon vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy. Příloha č. RM 368 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výkupem.
Odůvodnění:
Odbory s výkupem pozemků vlastníkem komunikací souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na výkup pozemků - změnila se šíře? OMP - ne, šíře se nezmění.
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 368- 15802/17
RM souhlasí s výkupem pozemků p. p. č. 359/13, 642/15, 710/18, 710/20, 710/22, 710/23 a 710/30 v k. ú. Krčín a v obci
Nové Město nad Metují pod tělesy silnic II. a III. třídy do majetku Královéhradeckého kraje, resp. Správy silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, jako vlastníka silnic č. II/285 a č.
II/308.
RM 368 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k. ú. Vrchoviny od KHK, SS KHK
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/8 - Flash Příloha: RM 368 - 2/8 - Flash

Královéhradecký kraj vlastní pozemky p. p. č. 892/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 12 m²), který byl
oddělen z pozemku p. p. č. 892/1, p. p. č. 892/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 247 m²), který byl
oddělen z pozemku p. p. č. 892/5, p. p. č. 892/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 115 m2), který byl oddělen z
pozemku p. p. č. 892/5 a p. p. č. 892/5 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 517 m2) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové
Město nad Metují, které byly odděleny geometrickým plánem č. 564-122/2016 (zapsaným v KN), které byly zastavěny
cyklostezkou v ul. Náchodská u silnice č. III/28520 pořízenou z dotace ze SFDI. Správa silnic, Královéhradeckého
Kraje, p. o., se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové (dále jen "SS KHK"), je oprávněna s uvedeným majetkem
kraje hospodařit. Přílohy č. RM 368 - 2/8.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru).
Odůvodnění:
Dle podmínek dotace je třeba vypořádat pozemky pod stavbou cyklostezky. Text je připraven dle požadavku SS KHK.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 368- 15803/17,
(uložen úkol číslo 22177).
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 892/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o
výměře 12 m²), p. p. č. 892/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 247 m²), p. p. č. 892/10 (ostatní plocha - jiná
plocha, o výměře 115 m2) a p. p. č. 892/5 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 517 m2) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové
Město nad Metují, které byly odděleny z původních pozemků p. p. č. 892/1 a p. p. č. 892/5 dle geometrického plánu č. 564122/2016 (ze dne 14.11.2016, který byl zapsán do KN), z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město
nad Metují. Jedná se o pozemky zastavěné cyklostezkou. Zastupitelstvo zároveň schvaluje ve smlouvě toto ujednání: „Dárce
si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu
10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu
dárce.
RM 368 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

2.9 Žádost TS o souhlas vlastníka ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les
Zdroj. dokum.: RM 368 - 2/9 - Flash Příloha: RM 368 - 2/9 - Flash

Identifikace:

Žádost TS o souhlas s pokácením 1 ks smrku ztepilého rostoucího na pozemku města p. p. č. 647/5 v k. ú. Nové
Město nad Metují v parku u hřbitova Všech svatých (u sokolovny).
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kácením dřeviny rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Strom je napaden kůrovcem, vrchní část je již suchá. OŽP souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého z důvodu jeho
napadení kůrovcem.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 368- 15804/17,
(uložen úkol číslo 22178).
RM souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. p. č. 647/5 v k. ú. Nové město nad Metují z důvodu jeho
napadení kůrovcem.
RM 368 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 368 - 27.3.2017

Rozvoj

13:30

OMM

3.1 Žádost o vyjádření ohledně problematiky zasíťování pozemků a vybudování komunikace v lokalitě
Březinky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/1 - Flash Příloha: RM 368 - 3/1 - Flash

Manželé J. a P. K. podali dne 03.03.2017 žádost o vyjádření ohledně problematiky zasíťování pozemků a vybudování
komunikace v lokalitě Březinky na pozemcích ve vlastnictví spol. FATO s.r.o. OMM ve spolupráci s PRAV a dalšími
odbornými útvary zpracovalo návrh vyjádření města k této žádosti, které je předloženo RM ke schválení - viz příloha č.
RM 368 - 3/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s odesláním vyjádření města ve znění přílohy č. RM 368 - 3/1.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 368 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Neumanna k tomu, co město schválilo na svém pozemku - odpověděla vedoucí ORM a ST. Poté
odsouhlaseno.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15805/17,
(uložen úkol číslo 22179).
RM souhlasí s odesláním vyjádření města Nové Město nad Metují na podanou žádost manželů J. a P. K. o vyjádření ohledně
problematiky zasíťování pozemků a vybudování komunikace v lokalitě Březinky na pozemcích ve vlastnictví společnosti
FATO s.r.o., ve znění přílohy č. RM 368 - 3/1. RM souhlasí s tím, aby kanalizace byla řešena dle varianty A, navržené v
příloze č. RM 368 - 3/1 s tím, že ze strany města bude umožněno napojení kanalizačního řadu v ul. Kasárenská.
RM nesouhlasí s tím, aby kanalizační řad byl uložen do pozemku ve vlastnictví města p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, dle varianty B v příloze č. RM 368 - 3/1.
RM 368 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Možné úpravy "farské zahrady" pro navýšení parkovacích míst šetrnou investicí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/2 - Flash Příloha: RM 368 - 3/2 - Flash

RM 364 uložila OMM revidovat počet míst na parkovišti na "farské zahradě" s možností jejich navýšení šetrnou
investicí. Úpravy "farské zahrady" byly řešeny již v roce 2012, kdy se realizovaly stavební úpravy za 91 tis. Kč.
Navýšení počtu parkovacích míst pro osobní auta bylo provedeno na úkor parkovacích stání pro autobusy. 19 stání
pro osobní auta bylo navýšeno na 33 stání, a 10 stání pro autobusy bylo sníženo na 3. Další možné varianty řešení:
1) Vyznačit vodorovným dopravním značením dalších 10 parkovacích stání pro osobní automobily s drobnou stavební
úpravou, odhad nákladů je cca 50 tis. Kč vč. DPH dle varianty č. 1 v příloze č. RM 368 - 3/2. Touto úpravou nedojde k
faktickému navýšení, neboť už nyní podél obvodu "farské zahrady" parkují osobní automobily, jen se tomu dá řád a
zamezí se parkování za stáními pro autobusy, které nesprávným parkováním osobních aut mohou mít ztížen nebo
zamezen výjezd z jejich parkovacího stání.
2) Stavebně vyřešit stávající šikmá parkovací stání na kolmá parkovací stání a zrušit prostřední dělící chodník a
zeleň. Tato úprava by byla finančně nákladnější (odhad nákladů je cca 1 mil. Kč vč. DPH). Dále by bylo nutné
zpracovat novou PD, projednat územní a stavební povolení, pro které by bylo zapotřebí kladné stanovisko památkářů.
Odhad míst, které by mohly vzniknout touto úpravou je: 56-60 míst pro osobní automobily a 4 místa pro autobusy.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup.
Odůvodnění:
ORM se přiklání k řešení dle varianty č. 1, s tím, že by tato investice mohla být zařazena do seznamu náhradních
investic, které by se mohly realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny" a z tohoto
seznamu příp. ZM v červnu 2017 vybere novou investici k mimořádně realizaci v roce 2017. Řešení dle varianty č. 2
se nejeví vhodné z pohledu, že se jedná o přilehlou lokalitu zámku a zámecké zahrady a jde o ochranné pásmo MPR.
Úpravou dle varianty č. 2 by vzniklo "betonové parkoviště" bez zeleně. Vybudování dalšího parkoviště by se mohlo
začít řešit na pozemku p. p. č. 1968 v areálu TS - zahrady.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi se radní přiklonili k variantě č. 1 s tím, že po nezbytné přípravě, proběhnou úpravy v součinnosti s
TS.
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15806/17,
(uložen úkol číslo 22180).
RM souhlasí s variantou č. 1, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/2 a ukládá OMM zajistit pro tuto variantu potřebná povolení a
provést pak realizaci v součinnosti s TS.
RM 368 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

3.3 Řešení přechodu u "ZŠ Komenského"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/3 - Flash Příloha: RM 368 - 3/3 - Flash

PVO uložila OMM prověřit současný stav dopravního značení a zpracování návrhu případné úpravy související se
zlepšením výhledových poměrů na přechodu pro chodce u "ZŠ Komenského" zejména pro vozidla jedoucí od
náměstí. OMM prověřilo ve spolupráci s PČR DI Náchod danou situaci a navrhují dvě varianty řešení. Varianta č. 1
spočívá v prodloužení stávajícího vodorovného DZ č. V13a (šikmé čáry) v délce 5 m o dalších 5 m, tedy celkem na 10
m. Náklady na tuto změnu jsou cca 3 tis. Kč vč. DPH. Bezpečnější, ale výrazně dražší by bylo řešení dle varianty č. 2,
které spočívá v předsazení výstupní plochy (chodníku). Chodník by byl předsazený o 3,0 m v délce cca 10 m
(obdobné řešení přechodu nad restaurací Stop v ul. Družební). Tato varianta by musela být řešena jako nová
investice, která by se buď mohla zařadit do seznamu náhradních investic, které by se mohly realizovat v letošním roce
místo akce "Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny" a z tohoto seznamu případně ZM v červnu 2017 vybere novou
investici k mimořádně realizaci v roce 2017. Nebo je možné zařadit tuto akci do zásobníku investičních akcí. Náklady
na zpracování PD a realizaci jsou odhadnuty na cca 150 tis. Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zajistit potřebná povolení a realizaci úpravy přechodu pro chodce u "ZŠ Komenského" podle varianty č. 1.
Ne/uložit OMM zařadit zpracování PD na předsazení výstupní plochy (chodníku) u přechodu u "ZŠ Komenského" do
seznamu náhradních investic, které by se mohly realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann Vrchoviny" a z tohoto seznamu příp. ZM v červnu 2017 vybere novou investici k mimořádné realizaci v roce 2017,
příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Uvedený přechod pro chodce je jedním z nejnebezpečnějších v tomto městě. Navrhovanou variantu č. 2 vidí ORM
jako vhodnější vzhledem k tomu, že je přechod hojně využíván dětmi. ORM doporučuje zařadit zpracování PD na
předsazení výstupní plochy (chodníku) u přechodu u "ZŠ Komenského" do seznamu náhradních investic, které by se
mohly realizovat v letošním roce místo akce "Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny" a z tohoto seznamu příp. ZM v
červnu 2017 vybere novou investici k mimořádně realizaci v roce 2017. Náklady na zpracování uvedené PD jsou cca
40 tis. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi radní odsouhlasili variantu č. 1, tj. prodloužení stávajícího vodorovného DZ č. V13a na 10 m, což by
již mělo zajistit dostatečný výhled na chodce vstupující na přechod.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15807/17,
(uložen úkol číslo 22181).
RM ukládá OMM zajistit potřebná povolení a realizaci úpravy u přechodu pro chodce u "ZŠ Komenského" dle varianty č. 1 prodloužení stávajícího vodorovného DZ č. V13a na 10 m.
RM 368 Ukládá.
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3.4 Žádost o změnu omezení parkování v ul. U Letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/4 - Flash Příloha: RM 368 - 3/4 - Flash

Na podatelnu MěÚ byla doručena žádost p. R. M. a dalších občanů z ul. U Letiště a z ul. Polní, ve které žádají zrušení
vodorovného DZ v délce 10 m, které omezuje parkování v ul. U Letiště na křižovatce s ul. Polní. Žadatel spolu s níže
podepsanými obyvateli požaduje zkrácení vodorovného DZ č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ na zákonem
stanovenou min. délku 5 m nebo znovu projednání žádosti občana z roku 2016 o umístění dopravního zrcadla.
Záležitost byla projednávána v RM 352, na výjezdním zasedání v RM 354 a následně bylo vydáno rozhodnutí v RM
355 (usnesení č. RM 355-15135/16) o umístění vodorovného DZ č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ v délce 10 m.
K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno na základě doporučení PČR DI Náchod, jenž umístění zrcadla nedoporučoval.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zkrácením vodorovného dopravního značení č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ na zákonem
danou délku 5 m.
Odůvodnění:
OMM nevidí ve zkrácení VDZ č. V12c „Zákaz zastavení - žlutá čára“ na zákonných 5 m problém. Poté lze na
komunikaci opět zaparkovat max. o 1 auto navíc. Nevidíme však jako pádný argument k tomuto kroku fakt, uváděný v
žádosti, že na dvorcích u svých RD nemohou parkovat z důvodu, že si na nich hrají jejich děti. Zkrácení dopravního
značení by znamenalo znovu vše projednat a zažádat na PČR DI Náchod a ODSH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá diskuse radních a zástupců OMM. Nakonec se radní přiklonili k řešení tím, že bude prověřena možnost
umístění zrcadla. Pokud nepovolí DI PČR zrcadlo, požadují radní stávající žlutou čáru ponechat. Poté odsouhlaseno.
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15808/17,
(uložen úkol číslo 22182).
RM ukládá OMM zajistit potřebná povolení a následně zajistit instalaci zrcadla do ul. U Letiště naproti výjezdu z ul. Polní. V
případně kladného vyřízení umístění tohoto zrcadla, RM ukládá OMM nechat odstranit vodorovné dopravní značení č. V12c
„Zákaz zastavení - žlutá čára“ v ul. U Letiště. V případě, že DI PČR instalaci nepovolí, zůstane vodorovné dopravní značení
zachováno.
RM 368 Ukládá.
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3.5 ZŠ Komenského, ZŠ Krčín - PD - Rekonstrukce půdních prostor - zdůvodnění navýšení nákladů na
realizaci, sankce za nedodržení termínu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/5 - Flash Příloha: RM 368 - 3/5 - Flash

ZM 115 ze dne 22.09.2016 usnesením č. ZM 115-7466/16 schválilo projektové záměry na rekonstrukci půdních
prostor "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského". RM 357 dne 10.10.2016 svým usnesením č. RM 357-15235/16 schválila
Smlouvy o dílo na zpracování PD (dále jen "SOD") mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Roman Kunc
ARCADA PROJEKT. Projektant předložil pro schválení ZM 115 odhadované propočty nákladů na realizaci obou akcí,
které činily u "ZŠ Krčín" 4,6 mil. Kč vč. DPH a u "ZŠ Komenského" 15 mil. Kč vč. DPH. Po podrobném prozkoumání a
prověření stávajících stavů základních škol byl zpracován položkový rozpočet, ve kterém došlo k navýšení
předpokládaných nákladů na realizaci rekonstrukcí půdních prostor u obou škol, a to o 6,7 mil. Kč u "ZŠ Krčín" a o 3,6
mil. Kč u "ZŠ Komenského", obojí vč. DPH. Zdůvodnění projektanta k navýšení nákladů viz příloha č. RM 368 - 3/5.
Na ZŠ byly zpracovány žádosti o dotaci do programu IROP firmou Grantis s.r.o. a dne 03.02.2017 bylo zažádáno o
stavební povolení. Žádosti o stavební povolení byly dne 15.02.2017 přerušeny OVRR z důvodu chybějících některých
vyjádření a stanovisek. Zpracovatel PD dodal podklady nezbytné pro podání žádosti o dotaci, ale neodevzdal tištěné
verze PD z důvodu chybějících vyjádření a stanovisek. V této chvíli nemáme stále kompletně předanou PD, termín
odevzdání předmětu díla stanovený ve SOD byl pro obě ZŠ stanoven na dne 04.01.2017. PD byla připojena k žádosti
o stavební povolení, která byla podána dne 03.02.2017 a k žádosti o dotaci, která byla podána dne 07.02.2017 a dne
09.02.2017. Nyní je stavební řízení přerušeno, ještě nebyly dodány všechny potřebné doklady. Dá se říci, že k
částečnému předání došlo. Smluvní pokuta ze SOD činí 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
K rozhodnutí:
1/ Vzít na vědomí podané odůvodnění na zvýšení nákladů u půdní vestavby odborné učebny u "ZŠ Krčín", ne/uložit
OMM uplatnit sankce za pozdní odevzdání PD, příp. stanovit další postup.
2/ Vzít na vědomí podané odůvodnění na zvýšení nákladů u půdní vestavby odborné učebny u "ZŠ Komenského",
ne/uložit OMM uplatnit sankce za pozdní odevzdání PD, příp. stanovit další postup.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 368 - 3/5.
Z podrobnějšího projednání:

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

V rámci diskuse radní konstatovali, že hlavní problém spočívá v tom, že k jednání o záměrech s projektovým
manažerem a s projektantem nebyli včas přizváni zástupci OMM, aby na přípravu dohlédli po investiční stránce. V
tomto smyslu bude také třeba poučit ředitele příspěvkových organizací města, aby již při dohadování záměrů
takovýchto projektů, přizvali k jednání zástupce zřizovatele z OMM.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15809/17
RM bere na vědomí předložená odůvodnění na zvýšení nákladů u půdní vestavby odborné učebny u "ZŠ Krčín" a u půdní
vestavby odborné učebny u "ZŠ Komenského", která zpracoval projektant Ing. Roman Kunc - ARCADA PROJEKT, Jižní 870,
500 03 Hradec Králové.
RM 368 Bere na vědomí.
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3.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo “Obnova fasády č. p. 1210 a obnova hradební věže Zázvorka, Nové
Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/6 - Flash Příloha: RM 368 - 3/6 - Flash

ORM (OMM) předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova hradební
věže Zázvorka, Nové Město nad Metují“, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Petrem Čápem,
Mlýnská 100, 547 01 Náchod. Smlouva o dílo byla uzavřena v roce 2016. V tomto roce byla provedena 1. část, a to
Obnova fasády č. p. 1210. V letošním roce se bude provádět část "Obnova zdiva hradební věže Zázvorka". V dodatku
č. 1 je na základě požadavku Ministerstva kultury ČR řešeno rozdělení celkových nákladů dle dotačních podmínek na
uznatelné a neuznatelné. Celková cena díla se nemění.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže
Zázvorka“.
Odůvodnění:
V letošním roce se bude provádět část "Obnova zdiva hradební věže Zázvorka". V rozpočtu města je na letošní rok na
tuto akci schváleno 615 tis. Kč. Uzavřená SOD je na částku 602 tis. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15810/17,
(uložen úkol číslo 22183).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova fasády č. p. 1210 a obnova zdiva hradební věže Zázvorka,
Nové Město nad Metují, která je uzavřena s p. Petrem Čápem, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 368 3/6, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 VŘ - Obnova městského opevnění - JV úsek - 3. část, Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/7 - Flash Příloha: RM 368 - 3/7 - Flash

Dne 20.03.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 3. část, Nové Město nad Metují“. Dne 22.03.2017
provedla hodnocení a posouzení nabídek. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otvírání, posouzení a hodnocení
nabídek.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním veřejné zakázky, ne/schválit SOD.
Odůvodnění:
Byly podány 3 nabídky. V rozpočtu 2017 je schváleno 610 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 368- 15811/17,
(uložen úkol číslo 22184).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova městského opevnění - JV úsek - 3. část, Nové Město nad Metují“ firmě
Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 457.028 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/7, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 368 Souhlasí.
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3.8 VŘ - ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna s bezbariérovou úpravou vstupu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/8 - Flash Příloha: RM 368 - 3/8 - Flash

Dne 22.03.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „ZŠ
Malecí - venkovní přírodovědná učebna s bezbariérovou úpravou vstupu“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z
otvírání, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Zrušit veřejnou zakázku.
Odůvodnění:
Byly podány 4 nabídky. Tato veřejná zakázka byla soutěžena s tím, že by město mohlo letos podat žádost do Místní
akční skupiny Pohoda venkova a dle SOD by se realizovalo až v roce 2018. Nejnižší nabídková cena je však tak
vysoká, že překročila předpokládanou výši pro podávání žádostí o dotaci do MAS Pohoda venkova. Město zatím
nepředpokládalo realizovat tuto akci z vlastních zdrojů, z tohoto důvodu ORM doporučuje veřejnou zakázku zrušit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM zopakovala důvody, proč nebyl projekt uplatněn v rámci IROP a dále, proč došlo k takovému navýšení
předpokládané ceny, že projekt nelze řešit dotací z MAS Pohoda venkova - viz "Odůvodnění". Cena se vysoutěžením
nezměnila, problém byl v ceně zeleně, která byla odhadnuta příliš nízko.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 368- 15812/17
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Malecí - venkovní přírodovědná učebna s bezbariérovou
úpravou vstupu".
RM 368 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Smlouva o právu provést stavbu - přesah pevné markýzy kavárny nad pozemek města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/9 - Flash Příloha: RM 368 - 3/9 - Flash

OMM obdržel žádost jednatele sociálního podniku Na dobré cestě s.r.o., pana Ing. Jiřího Škody, o přípravu a
schválení Smlouvy o právu provést stavbu pevné markýzy nad kavárnou, která je projektována na p. p. č. 646/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují v lokalitě Rychta. Pevná markýza o rozměru 17,2 x 1,5 m a ve výšce 3,35 m bude v průměru
zasahovat nad pozemek města p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s návrhem pevné markýzy + ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
OMM a ARCH s návrhem pevné markýzy a s jejím přesahem nad městský pozemek souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST - nebude to mít nějaký problematický vliv na budoucí provoz v dané lokalitě? ORM - ne, mělo by to být bez
problémů.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 368- 15813/17,
(uložen úkol číslo 22185).
RM souhlasí s návrhem pevné markýzy u kavárny na p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a s jejím přesahem nad
pozemek města p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/9. RM schvaluje Smlouvu o
právu provést stavbu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Na dobré cestě s.r.o., Sadová 1539, 549 01 Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/9, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 368 Souhlasí.
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3.10 Smlouva o dílo na zpracování PD - Terminál Rychta - úprava
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/10 - Flash Příloha: RM 368 - 3/10 - Flash

RM 365 schválila svým usnesením zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování architektonicko-urbanistické
studie a podání cenové nabídky na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta“ firmě JOSTA s.r.o., Koubovka 897,
Červený Kostelec, za nabídkovou cenu 841.676 Kč vč. DPH. RM 365 též schválila SOD na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou JOSTA s.r.o. a pověřila ST jejím podpisem v případě, že předložená architektonickourbanistická studie bude upravena dle doporučení, které jsou nadefinovány v protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek a po odsouhlasení této upravené architektonicko-urbanistické studie hodnotící komisí. Firma JOSTA
požadované úpravy provedla. Hodnotící komise i k těmto úpravám předložila svá doporučení na další úpravy. Tyto
požadavky na úpravu při zpracovávání PD byly přiloženy k původně odsouhlasené SOD jako její nedílná příloha.
K rozhodnutí:
Ne/schválit upravenou SOD s její nedílnou přílohou - požadavky na úpravy v PD.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V diskusi a v rámci prezentované vizualizace studie vedoucí ORM vše vysvětlila a na dotazy radních odpověděla.
Přislíbila, že v rámci projektování pak bude reagováno i na připomínku Ing. Prouzy k umístění vstupních dveří do
objektu s čekárnou. Podle studie je nyní situován u odjezdového stání na Prahu, a to by mohlo činit problémy, protože
zde jsou pravidelně vyšší počty cestujících s kufry apod.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 368- 15814/17,
(uložen úkol číslo 22186).
RM schvaluje upravenou Smlouvu o dílo s její nedílnou přílohou - požadavky na úpravy v PD, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou JOSTA s.r.o., Koubovka 897, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/10, kterou je
nahrazena Smlouva o dílo schválená usnesením č. RM 365-15669/17 a která nebyla uzavřena, a to na akci Zpracování
architektonicko-urbanistické studie a podání cenové nabídky na další stupně PD na výstavbu terminálu Rychta".
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad
Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/11 - Flash Příloha: RM 368 - 3/11 - Flash

Na ORM byla doručena žádost (návrh) na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na investiční akci „Přístřešek nad
hlavním vchodem ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“. Žádost podala fy Tomáš Káva, Řešetova Lhota 83, 547 01
Náchod, které RM dne 13.02.2017 usnesením č. RM 365-15671/17 zadala tuto veřejnou zakázku malého rozsahu za
nabídkovou cenu 158.119,82 Kč vč. DPH. SOD byla oběma stranami uzavřena dne 27.02.2017, k realizaci má dojít v
červenci 2017. Nyní majitel realizační firmy žádá o uzavření dodatku ke SOD z důvodu navýšení ceny za zasklívání
přístřešku, a to o částku ve výši 32.482,28 Kč vč. DPH. V podaném rozpočtu podal nabídku na drátosklo. V PD byly
uvedeny dvě možnosti, buď použití kaleného skla s bezpečnostní fólií, nebo možnost drátoskla. Dle legislativy však
použití drátoskla není možné. Výsledná cena by tedy činila 187.159,82 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2017 je
na org. 1667 ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem (§ 3113) schváleno 200 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 1 ke SOD „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“, ve znění
přílohy č. RM 368 - 3/11.
Odůvodnění:
V PD vypracované Ing. Ondřejem Kubalákem, Nové Město nad Metují, jsou uvedeny 2 možnosti řešení stříšky a nikde
nebylo přesně řečeno, které provedení je požadováno. Výkresy obsažené v PD udávají obě možnosti. ORM z tohoto
důvodu nemá vůči požadovanému navýšení námitek. Firma, která se umístila na 2. místě při VŘ je i po požadovaném
navýšení o cca 100 tis. Kč dražší.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Z ORM byl vysvětlen problém s druhem skla, které je pro takovýto přístřešek u školy přípustné.
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 368- 15815/17,
(uložen úkol číslo 22187).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Přístřešek nad hlavním vchodem do ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Tomášem Kávou - zámečnictví, Řešetova Lhota 83, 547 01 Náchod, obsahujícího
navýšení ceny za dílo o 32.482,28 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/11, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 368 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

3.12 Souhlas města jako vlastníka pozemku ke zvláštnímu užívání plochy na Husově náměstí předzahrádka u č. p. 1205
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/12 - Flash Příloha: RM 368 - 3/12 - Flash

Pan Roman Lichý, IČO: 11590084, provozovna: Husovo náměstí 1205, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá město
(vlastníka pozemku p. p. č. 2033/3 v k. ú. Nové Město nad Metují) o souhlas s umístěním letní předzahrádky o
velikosti 24 m2 (6 x 4 m) před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v domě č. p. 1205 na Husově náměstí, a to na 2
roky v období ode dne 10.04.2017 do dne 09.10.2017 a ode dne 10.04.2018 do dne 09.10.2018. Souhlas vlastníka
pozemku je třeba doložit pro orgány státní správy a to k žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - Odbor
správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství a k žádosti o vydání územního souhlasu - Odbor výstavby a
regionálního rozvoje. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v roce 2016 viz příloha č.
RM 368 - 3/12.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním předzahrádky před provozovnou v č. p. 1205, Husovo náměstí.
Odůvodnění:
Ode dne 01.01.2016 jsou majitelé a provozovatelé povolených předzahrádek před provozovnami osvobozeni od
poplatku za umístění, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. K umístění je
však nutné získat příslušná povolení orgánu státní správy. Vydání povolení těchto orgánů je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku. Odborné útvary s umístěním souhlasí, pokud bude stavba provedena ve stejném rozsahu na
základě platného územního souhlasu, vč. stejného mobiliáře a použitých materiálů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 368- 15816/17
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 24 m2 (6 x 4 m) před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v č. p. 1205
na Husově náměstí p. p. č. 2033/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na 2 roky v období ode dne 10.04.2017 do dne
09.10.2017 a ode dne 10.04.2018 do dne 09.10.2018 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení
jako v roce 2016 a s tím, že žadatel zajistí příslušná povolení orgánů státní správy.
RM 368 Souhlasí.
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3.13 VŘ - Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/13 - Flash Příloha: RM 368 - 3/13 - Flash

RM na mimořádném jednání dne 09.03.2017 schválila zadání veřejné zakázky „Územní studie veřejného prostranství
v rámci ORP Nové Město nad Metují“ rozdělené na 9 dílčích částí zadávané v podlimitním režimu dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, navrženým uchazečům na základě protokolu z jednání komise pro
hodnocení nabídek. Dne 21.03.2017 proběhlo zástupcem zadavatele posouzení splnění podmínek účasti u
vybraného dodavatele před podpisem smluv o dílo s tímto závěrem: V rámci 9. dílčí části bylo na základě posouzení
doručených dokumentů navrženo vyloučení účastníka SURPMO a.s., Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, IČO:
45274886, za nabídkovou cenu 580.800 Kč vč. DPH z důvodů uvedených v protokolu, a také v odůvodnění bodu, a
na základě tohoto vyloučení a nového hodnocení byl vybrán nový uchazeč New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03
Hradec Králové, IČO: 25268635, za nabídkovou cenu 749.595 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit vyloučení účastníka a znovu zadat 9. dílčí část veřejné zakázky, ne/schválit SOD.
Odůvodnění:
K vyloučení účastníka a novému zadání 9. dílčí části veřejné zakázky dochází z důvodu naplnění důvodu pro
vyloučení podle 48 odst. 7 zákona, a to na základě informací vedených v obchodním rejstříku, který účastník v rámci
ověřených kopií dne 20.03.2017 předložil. Jelikož z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění
důvodu pro vyloučení, tj. účastník je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel má
povinnost účastníka zadávacího řízení vyloučit ze zadávacího řízení. Tento postup je stanoven novelou zákona o
veřejných zakázkách, platnou ode dne 01.10.2016.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 368- 15817/17,
(uložen úkol číslo 22188).
RM na základě protokolu posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele vč. zprávy o hodnocení nabídek u 9.
dílčí části veřejné zakázky „Územní studie veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují“ souhlasí s
vyloučením účastníka SURPMO a.s., Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1, IČO: 45274886, z důvodu uvedeného v
předloženém protokolu, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/13. RM souhlasí se zadáním 9. dílčí části „Provodov - Šonov“ této
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení firmě New Visit s.r.o., Komenského 264, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 25268635, za nabídkovou cenu 749.595 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Územní studie
veřejného prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou New Visit s.r.o.,
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25268635, ve znění přílohy č. RM 368 - 3/13, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 368 Souhlasí.
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3.14 Žádost p. A. D. o udělení souhlasu se změnou umístění novostavby garáže vč. změny uzavřené
Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/14 - Flash Příloha: RM 368 - 3/14 - Flash

Na ORM byla doručena žádost p. A. D., ve které žádá město o udělení souhlasu se změnami v projektové
dokumentaci na „novostavbu garáže“, která je navržena na hranici jejich pozemku p. p. č. 150/1 a pozemku ve
vlastnictví města p. p. č. 152/1, obojí v k. ú. Krčín. K této stavbě byl ze strany RM 364 dne 30.01.2017, usnesením č.
RM 364-15606/17, udělen souhlas v podobě schválené Smlouvy o souhlasu s umístěním stavby. Změny, o jejichž
povolení je nyní žádáno, spočívají v posunutí garáže o cca 10 m směrem do volného prostranství a ve zvětšení
garáže o cca 2 m (na délku). K žádosti byl předložen výkres zabývající se odstupovými vzdálenostmi plynoucími z
hlediska požární bezpečnosti, ze kterého je patrné, že na pozemek p. p. č. 152/1 ve vlastnictví města nebude
zasahovat požárně nebezpečný prostor.
K rozhodnutí:
1/ Ne/souhlasit s posunem garáže o cca 10 m směrem do volného prostranství a ne/souhlasit se zvětšením garáže o
cca 2 m (na délku), 2/ ne/schválit novou Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby.
Odůvodnění:
ORM (OMM) navrhuje schválení nové Smlouvy o udělení souhlasu s umístěním stavby, neboť v nyní uzavřené
smlouvě je udělen souhlas k původní projektové dokumentaci. V čl. IV odst. 3 uzavřené smlouvy je navíc chyba v
psaní (místo čl. I je uveden čl. II), která je v návrhu nové smlouvy opravena. K návrhu nové smlouvy je jako její
nedílná součást přiložena aktuální situace. Uzavření nové smlouvy se jeví jako vhodnější, než úpravy řešit dodatkem.
V případě, že nyní požadované změny nebudou ze strany RM povoleny, bude uvedená chyba v psaní po dohodě s
druhou smluvní stranou ve smlouvě opravena. Stanoviska odborných útvarů viz příloha č. RM 368 - 3/14.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se pozastavili nad tím, že je předložena další žádost o změnu umístění a o zvětšení stavby. Po diskusi se pak
radní přiklonili k souhlasu s navrhovanou změnou, ale ten bude platit pouze v případě, že žadatel předloží aktuální
souhlasy všech nájemníků bytového domu, který sousedí s pozemkem, na kterém bude stavba realizována. Byl
zvažován přesun bodu, ale nakonec bylo schváleno usnesení s doplněnou podmínkou toho souhlasu nájemců v
sousedním městském bytovém domě. V tomto smyslu také bude postupovat OMM jako zástupce města v příslušném
stavebním řízení, tzn., že souhlas vydá až po splnění podmínky dané RM. Hlasováno - 4 pro, 2 proti, 1 se zdržel.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 368- 15818/17,
(uložen úkol číslo 22189).
RM souhlasí s posunem garáže o cca 10 m směrem do volného prostranství a souhlasí se zvětšením garáže o cca 2 m (na
délku). RM schvaluje Smlouvu o souhlasu s umístěním stavby mezi městem Nové Město nad Metují a manželi p. A. D. a paní
O. D., kterou bude nahrazena Smlouva o souhlasu s umístěním stavby uzavřené dne 07.02.2017, ve znění přílohy č. RM
368 - 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem, za podmínky, že p. A. D. předloží u podpisu uvedené Smlouvy aktuální souhlasy
všech nájemníků z bytového domu čp.34 (Žižkovo náměstí) s nově navrženou situací umístění novostavby garáže na
pozemku p.p.č.150/1 v k.ú. Krčín.
RM 368 Schvaluje.
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3.15 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - výsledky schůzky města a zástupců společnosti "VaK Náchod,
a.s."
Identifikace:
Na koncepčním zasedání RM 366 - bod 3/1 se uskutečnilo jednání s ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. (dále jen "VaK Náchod, a.s."), ke střednědobé koncepci rozvoje a činnosti společnosti. V diskusi se radní
shodli v tom, že na základě informací předložených Ing. Dušanem Térem, bude do dubnového jednání RM zařazen
bod týkající se některých projednávaných záležitostí, ke kterým by bylo vhodné, aby RM zaujala stanoviska, která by
pak měl hájit v jednáních představenstva Ing. Michal Beseda, MBA, který byl do představenstva delegován ZM. V
tomto smyslu byl vedoucímu OMM zadán úkol na PVO. Byla svolána schůzka zástupců společnosti "VaK Náchod,
a.s." a města. Na schůzce byla projednána tato témata: 1/ Projednání převodu finančních prostředků z realizované
akce kanalizace Vrchoviny; 2/ Areál kasáren - odvedení dešťové vody; 3/ Železova louka - úsek plánované kanalizace.
K rozhodnutí:
Uložit projednání se společností "VaK Náchod, a.s." ve věci splacení částky za kanalizaci Vrchoviny.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST informoval o tématech projednaných na schůzce se zástupci VaK(u). Dále bylo podrobně diskutováno o budoucí
infrastruktuře v areálu bývalých kasáren.
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 368- 15819/17,
(uložen úkol číslo 22190).
RM ukládá MST projednat na představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jednorázové splacení částky
za kanalizaci Vrchoviny, a to neprodleně po ukončení projektu.
RM 368 Ukládá.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.16 Souhlas města jako vlastníka pozemku ke zvláštnímu užívání plochy na Husově náměstí předzahrádka u č. p. 1220 - provozovna SELADON
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/16 - Flash Příloha: RM 368 - 3/16 - Flash

Pan Martin Teplý, IČO: 13197029, provozovna: SELADON, Husovo náměstí 1220, 549 01 Nové Město nad Metují,
žádá město (vlastníka pozemku p. p. č. 2033/1 v k. ú. Nové Město nad Metují) o souhlas s umístěním letní
předzahrádky o velikosti 33 m2 před provozovnou SELADON, v domě č. p. 1220 na Husově náměstí, a to na 2 roky v
období ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017 a ode dne 01.04.2018 do dne 31.10.2018. Souhlas vlastníka pozemku
je třeba doložit pro orgány státní správy, a to k žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - Odbor správní,
Oddělení dopravy a silničního hospodářství a k žádosti o vydání územního souhlasu - Odbor výstavby a regionálního
rozvoje. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v roce 2016 viz příloha č. RM 368 3/16.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním předzahrádky před provozovnou v č. p. 1220, Husovo náměstí.
Odůvodnění:
Ode dne 01.01.2016 jsou majitelé a provozovatelé povolených předzahrádek před provozovnami osvobozeni od
poplatku za umístění, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. K umístění je
však nutné získat příslušná povolení orgánu státní správy. Vydání povolení těchto orgánů je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku. Odborné útvary s umístěním souhlasí, pokud bude stavba provedena ve stejném rozsahu na
základě platného územního souhlasu, vč. stejného mobiliáře a použitých materiálů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 368- 15820/17
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 33 m2 před provozovnou SELADON v č. p. 1220 na Husově náměstí
p. p. č. 2033/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na 2 roky v období ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017 a ode dne
01.04.2018 do dne 31.10.2018 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení jako v roce 2016 a s
tím, že žadatel zajistí příslušná povolení orgánů státní správy.
RM 368 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

3.17 Souhlas města jako vlastníka pozemku ke zvláštnímu užívání plochy na Husově náměstí předzahrádka u č. p. 1223 - provozovna CUKRÁRNA KAMILA
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/17 - Flash Příloha: RM 368 - 3/17 - Flash

Paní Kamila Lakomá, IČO: 01870769, provozovna: CUKRÁRNA KAMILA, Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město
nad Metují, žádá město (vlastníka pozemku p. p. č. 2033/1 v k. ú. Nové Město nad Metují) o souhlas s umístěním letní
předzahrádky o velikosti 31,15 m2 před provozovnou CUKRÁRNA KAMILA, u domu č. p. 1223 na Husově náměstí, a
to na 2 roky v období ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017 a ode dne 01.04.2018 do dne 31.10.2018. Souhlas
vlastníka pozemku je třeba doložit pro orgány státní správy, a to k žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství a k žádosti o vydání územního souhlasu - Odbor výstavby
a regionálního rozvoje. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v roce 2016 viz příloha
č. RM 368 - 3/17.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním předzahrádky před provozovnou v č. p. 1223, Husovo náměstí.
Odůvodnění:
Ode dne 01.01.2016 jsou majitelé a provozovatelé povolených předzahrádek před provozovnami osvobozeni od
poplatku za umístění, a to v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních poplatcích. K umístění je
však nutné získat příslušná povolení orgánu státní správy. Vydání povolení těchto orgánů je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku. Odborné útvary s umístěním souhlasí, pokud bude stavba provedena ve stejném rozsahu na
základě platného územního souhlasu, vč. stejného mobiliáře a použitých materiálů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 368- 15821/17
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 31,15 m2 před provozovnou CUKRÁRNA KAMILA v č. p. 1223 na
Husově náměstí p. p. č. 2033/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to na 2 roky v období ode dne 01.04.2017 do dne
31.10.2017 a ode dne 01.04.2018 do dne 31.10.2018 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení
jako v roce 2016 a s tím, že žadatel zajistí příslušná povolení orgánů státní správy.
RM 368 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Smlouva o právu provést stavbu komunikace k čerpací stanici kanalizace ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 3/18 - Flash Příloha: RM 368 - 3/18 - Flash

V současné době je připravena PD na akci „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29, Vrchoviny“. Součástí
projektu je účelová komunikace napojená na silnici III/28520, která je ve správě Správy silnic Královéhradeckého
kraje příspěvkové organizace se sídlem, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice. Pro vydání územního
souhlasu a stavebního povolení je třeba uzavřít se správcem komunikace Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti. Za omezení běžné činnosti majetkového správce výkonem práv Investora dle čl. II odst.
c) smlouvy se město zavazuje uhradit po jejím podpisu poplatek ve výši 2.300 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na akci „Kanalizace pro č. p. 123, 136, 131, 127, 129 a 29,
Vrchoviny“.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu, která je zároveň souhlasem se stavbou pro územní a stavební řízení. ORM
doporučuje smlouvu schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ORM - jedná se o napojení čerpací stanice na komunikaci ve Vrchovinách.
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 368- 15822/17,
(uložen úkol číslo 22191).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na akci „Kanalizace pro č. p. 123, 136,
131, 127, 129 a 29, Vrchoviny“ mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkové
organizace se sídlem, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy RM 368 - 3/18 a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 368 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 368 - 27.3.2017

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Zápis ze 131. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN - 563) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/1 - Flash Příloha: RM 368 - 4/1 - Flash

Zápis ze 131. zasedání Bytové komise konané dne 08.03.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15823/17,
(uložen úkol číslo 22192).
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 131. zasedání Bytové komise konané dne 08.03.2017 ve znění přílohy č.
RM 368 - 4/1.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 28.02.2017
Identifikace:

(Int.: OSN - 564) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/2 - Flash Příloha: RM 368 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 28.02.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15824/17,
(uložen úkol číslo 22193).
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2017 do dne 28.02.2017 ve znění
přílohy č. RM 368 - 4/2.
RM 368 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN - 565) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/3 - Flash Příloha: RM 368 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 28.02.2017.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15825/17,
(uložen úkol číslo 22194).
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 28.02.2017 ve znění přílohy č. RM 368 - 4/3.
RM 368 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

4.4 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. p. 142
Identifikace:

(Int.: OSN - 567) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/4 - Flash Příloha: RM 368 - 4/4 - Flash

Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání, která se týká pronájmu prostor v objektu č. p. 142, ul. Nerudova,
přilehlého pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku st. p. č. 312. Jedná se o plnění úkolu z usnesení č. RM 3671576/17. Spolu s touto smlouvou předkládá OSN Smlouvu o právu provést stavební úpravy výše uvedeného prostoru
v objektu č. p. 142, a to v souvislosti se závazkem nájemce, kdy se vzdává práva na úhradu technického zhodnocení
objektu.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o pronájmu prostor pro podnikání a pozemků. Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavební
úpravy pronajatých prostor.
Odůvodnění:
Schválení smluv navazuje na bod v předchozí RM 367 (viz usnesení č. RM 367-15760/17), kde byl schválen pronájem.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková upozornila na chybějící článek č. I ve Smlouvě o nájmu prostor. Vedoucí OMM poděkoval za
upozornění. Poté byl projednávaný bod schválen.
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15826/17,
(uložen úkol číslo 22195).
RM schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání, která se týká pronájmu prostor v objektu č. p. 142, ul. Nerudova,
přilehlého pozemku p. p. č. 390/1 a části pozemku st. p. č. 312 a dále RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavební
úpravy výše uvedeného prostoru v objektu č. p. 142 vše ve znění upravené přílohy č. RM 368 - 4/4. RM pověřuje ST
podpisem výše uvedených smluv.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.5 Školní byty - bytový fond města
Identifikace:

(Int.: OSN - 568) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/5 - Flash Příloha: RM 368 - 4/5 - Flash

Od roku 2010 byly školnické byty v Mateřské škole Rašínova 600 (bytová jednotka č. 1, pí H.) a v Základní škole Krčín
(bytová jednotka č. 1, p. H.) přiřazeny do bytového fondu města. Vzhledem k tomu, že tyto bytové jednotky jsou
integrovány do objektu škol a jsou s nimi prakticky propojeny, doporučuje OSN spolu s BK správu těchto bytových
jednotek vrátit zpět příslušným školám. Tento krok byl konzultován s řediteli škol s kladným vyjádřením. Celkové
nájemné z obou bytových jednotek je 5.379 Kč/měsíc.
K rozhodnutí:
Souhlasit se změnou pronajímatele školnických bytů.
Odůvodnění:
Jedná se o sjednocení systému pronájmu bytů integrovaných do škol. V případě změny nájemce je téměř nemožné
zabezpečit vhodný výběr kandidáta na obsazení bytové jednotky ze seznamu žadatelů, protože oba zmiňované byty
jsou propojeny s objektem školy. Vyjádření BK (viz zápis č. 125 ze dne 14.09.2016 v příloze č. RM 368 - 4/5): V
současné době jsou dva ze čtyř školnických bytů ve správě města a dva ve správě příslušné školy. Aby došlo ke
sjednocení při správě a přidělování, z provozních důvodů by bylo vhodné podmínky sjednotit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o vhodnosti tohoto opatření - vedoucí OSN uvedl, že i nadále půjde o městské byty, pouze ve
zvláštním režimu, který doporučuje i Bytová komise. Ředitelky obou organizací mají k dispozici plnou součinnost OSN.
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15827/17,
(uložen úkol číslo 22196).
RM souhlasí s převedením správy školnických bytů v Mateřské škole Rašínova 600 (bytová jednotka č. 1, pí H.) a v Základní
škole Krčín (bytová jednotka č. 1, p. H.) příslušným školám, a to s platností ode dne 01.05.2017. RM ukládá OSN učinit
všechny kroky spojené s tímto převodem.
RM 368 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 368 - 27.3.2017

4.6 Technické zhodnocení bytové jednotky - náhrada
Identifikace:

(Int.: OSN - 569) Zdroj. dokum.: RM 368 - 4/6 - Flash Příloha: RM 368 - 4/6 - Flash

Jedná se o bytovou jednotku č. 3 v bytovém domě, která byla v letech 1992-1993 zrekonstruována na náklady
nájemce manželů P. a Z. A. V bytě byla provedena instalace el. topení (přímotopy), oprava el. instalace, úprava
koupelny, dílčí zateplení konstrukcí, vybavení kuchyňskou linkou, položení PVC podlahové krytiny. Stavební úpravy
byly provedeny v hodnotě 23.162 Kč. Manželé A. ukončili nájem z důvodu stěhování a žádají o vyrovnání technického
zhodnocení bytové jednotky.
K rozhodnutí:
Souhlasit s úhradou technického zhodnocení bytové jednotky.
Odůvodnění:
Jedná se o běžný postup dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o způsobu objednávání znaleckých posudků a doporučili stejný postup jako u pozemků, tzn., vytvořit
seznam znalců a protokolárně z něj losovat znalce, u kterého je pak posudek objednán.
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15828/17,
(uložen úkol číslo 22197).
RM souhlasí s úhradou technického zhodnocení ve výši 7.889 Kč bytové jednotky č. 3 v bytovém domě, která byla v letech
1992-1993 zrekonstruována na náklady nájemce manželů P. a Z. A., ve znění přílohy č. RM 368 - 4/6.
RM 368 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 31.3.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 368 - 27.3.2017

Školství, kultura a sport

15:45

OSKS

5.1 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Zdroj. dokum.: RM 368 - 5/1 - Flash Příloha: RM 368 - 5/1 - Flash

Identifikace:

RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem.
K rozhodnutí:
Schválit účetní závěrky příspěvkových organizací.
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 RM.
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 344 - 5/9.
Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k
dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse o tom, zda údaje v účetní uzávěrce odpovídají i změnám, které minulá RM učinila v oblasti dělení
zlepšeného hospodářského výsledku některých organizací. Bylo ověřeno a uzávěrky pak schváleny.
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15829/17
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 2016
sestavené ke dni 31.12.2016 dle přiložených protokolů - ve znění přílohy č. RM 368 - 5/1.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Vedení "ZŠ Malecí" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním 3 žádostí o grant z dotačních programů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
1/ Žádost o grant z dotačního programu "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů" na realizaci
projektu s názvem "Fotodílny 2017". Škola bude žádat o grant ve výši 15 tis. Kč.
2/ Žádost o grant z dotačního programu "Zájmová práce se žáky mimo vyučování" na realizaci projektu s názvem
"Zájmové kroužky". Škola bude žádat o grant ve výši 20 tis. Kč.
3/ Žádost o grant z dotačního programu "Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí
a mládeže" na realizaci projektu s názvem "Táhneme za jeden provaz". Škola bude žádat o grant ve výši 47.600 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádostí o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15830/17
RM souhlasí s podáním tří žádostí Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o grant z dotačních
programů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na realizaci těchto projektů:
1/ Projekt s názvem "Fotodílny 2017" z dotačního programu "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů".
2/ Projekt s názvem "Zájmové kroužky" z dotačního programu "Zájmová práce se žáky mimo vyučování".
3/ Projekt s názvem "Táhneme za jeden provaz" z dotačního programu "Programy zaměřené na prevenci rizikového chování
a zdravý životní styl dětí a mládeže".
RM 368 Souhlasí.
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5.3 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Vedení "ZŠ a MŠ Krčín" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
"Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže" na realizaci projektu s
názvem "Adaptační pobyt žáků 6. tříd". Škola bude žádat o grant ve výši 63.000 Kč.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15831/17
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy a Mateřské školy Krčín o grant z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje "Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže" na
realizaci projektu s názvem "Adaptační pobyt žáků 6. tříd".
RM 368 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 368 - 5/4

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi o důvodech návrhů výše jednotlivých odměn, RM schválila v navrženém znění.
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15832/17
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 368 - 5/3.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Zdroj. dokum.: RM 368 - 5/5

Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:

Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Zápis č. 5 z jednání KSPORT.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi o důvodech návrhů výše jednotlivých odměn, RM schválila v navrženém znění.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15833/17
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 368 - 5/4.
RM 368 Schvaluje.
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5.6 Zápis č. 8 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 368 - 5/6 - Flash Příloha: RM 368 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Dne 20.03.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2017 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM tento návrh schválit (zařazeno jako samostatný bod RM 368 - 5/7).
KSPORT projednala rezignaci pana Martina Kliky na práci v komisi (zařazeno jako samostatný bod RM 368 - 5/8) a
jeho návrh na vyřazení SK Krčínský prak z.s. ze systému financování sportovních klubů v Novém Městě nad Metují s
tím, že SK Krčínský prak bude od roku 2018 žádat o dotaci z rozpočtu města jako ostatní nesportovní spolky
(zařazeno jako samostatný bod RM 368 - 5/9).
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 8 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu

Z podrobnějšího projednání:

Radní dlouze diskutovali o navrženém rozdělení dotací a příspěvků s tím, že celý systém začíná být nabouráván
subjekty, které se chovají účelově, to se týká především toho, jak náhle získávají vysoké počty členů. To pak zřejmě
vede k tomu, že některým organizacím nebudou přidělené prostředky stačit k zajištění provozu sportovišť, které daný
klub vlastní - Mgr. Černý a pí Petruželková upozornili, že se to týká především TJ Spartak a provozu zimního stadionu.
Bylo sjednáno, že ještě před podpisem smluv o dotaci dojde k prověření počtu členů v některých subjektech, kde je
právě podezření, že není při stanovení počtu členů postupováno dle smyslu daných pravidel, ale účelově. Někteří
radní vyjádřili přesvědčení, že v některých případech jde o subjekty, které vyvíjí fakticky komerční a ziskovou činnost
a v rámci účelového využití kritérií daných pravidel, odčerpávají fakticky neoprávněně finance na úkor těch, kteří se
takto nechovají. Proto bude do budoucna třeba zaměřit se na úpravy podmínek pro získání dotace na činnost daného
oddílu, které zamezí takovýmto postupům.
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15834/17,
(uložen úkol číslo 22198).
RM se seznámila se zápisem č. 8 z jednání Sportovní komise ze dne 22.03.2017 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 368 - 5/6. RM ukládá ST ve spolupráci s UKIA zabývat se kontrolním auditem zaměřeným na kontrolu
oprávněně uváděných počtů členů u žadatelů o dotace.
RM 368 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 368 - 5/7 - Flash Příloha: RM 368 - 5/7 - Flash

Identifikace:

Dne 20.03.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2017 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM tento návrh schválit.
K rozhodnutí:
Schválit výši dotací sportovním klubům v částkách do 50 tis. Kč a doporučit ZM schválit dotace v částkách nad 50 tis.
Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu

Z podrobnějšího projednání:
Ad) předchozí bod č. RM 368 - 5/6.

K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 368- 15835/17,
(uložen úkol číslo 22199).
RM schvaluje poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 368 - 5/6 takto: SK Krčínský prak z.s. 8 tis. Kč, Šachový klub Nové Město
nad Metují, z.s. 15 tis Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec Nové Město nad Metují 18 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město
nad Metují, z.s. 50 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace dle přílohy č. RM 368 - 5/6 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 985 tis. Kč
(poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 117-7516/16 dne 15.12.2016), TJ Sport pro všechny Nové
Město nad Metují, z.s. 186 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují, z.s. 260 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 117-7515/16 dne 15.12.2016), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 400 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad
Metují, z.s. 708 tis. Kč (poskytnuta záloha 450 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 117-7522/16 dne 15.12.2016), Tělocvičná
jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 200 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s. 460 tis. Kč, Aeroklub Nové Město
nad Metují z.s. 192 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 218 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč,
Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 140 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město nad
Metují z.s. 115 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 147 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 140 tis. Kč, PONMM, z.s. (Plavecký
oddíl Nové Město nad Metují) 68 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. 280 tis. Kč.
RM 368 Doporučuje ZM souhlasit.
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5.8 Vzdání se členství v KSPORT - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 20.03.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednala rezignaci pana Martina Kliky na práci v
komisi.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí rezignaci pana Martina Kliky na práci v KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 368- 15836/17
RM bere na vědomí rezignaci na členství v KSPORT Ing. Martina Kliky a děkuje mu za jeho práci v KSPORT.
RM 368 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Vyřazení spolku ze systému financování sportovních klubů - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 20.03.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednala rezignaci p. Martina Kliky na práci v komisi
a jeho návrh na vyřazení SK Krčínský prak z.s. ze systému financování sportovních klubů v Novém Městě nad Metují
s tím, že SK Krčínský prak bude od roku 2018 žádat o dotaci z rozpočtu města jako ostatní nesportovní spolky.
KSPORT doporučuje RM s tímto návrhem souhlasit.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vyřazením SK Krčínský prak z.s. ze systému financování sportovních klubů v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 368- 15837/17
RM souhlasí s vyřazením SK Krčínský prak z.s. ze systému financování sportovních klubů v Novém Městě nad Metují.
RM 368 Souhlasí.
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5.10 Informace o kritériích pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Identifikace:
Ředitelé základních škol informují RM o kritériích pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.
1/ "ZŠ Komenského": Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým maximálním počtem 50
žáků. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ Komenského". Pokud
nebudou třídy naplněny dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve
škole, 2. pořadí podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělání.
2/ "ZŠ Malecí": Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem 28 žáků na třídu.
Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ Malecí". Pokud nebudou třídy
naplněny dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve škole, 2. pořadí
podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělání.
3/ "ZŠ a MŠ Krčín": Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena 1 první třída s maximálním počtem 30 žáků na třídu.
Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu "ZŠ a MŠ Krčín". Pokud nebude třída
naplněna dětmi z tohoto obvodu, budou přijímány další děti podle těchto kritérií: 1. sourozenec ve škole, 2. losováním.
K rozhodnutí:
Seznámit se kritérii pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Vedoucí OŠKS seznámil radní s předpokládaným celkovým počtem dětí, které přijdou k zápisu do prvních tříd. Čísla
uváděná u jednotlivých škol jsou maximální možné počty přijatých, ale takové naplnění fakticky nehrozí. Radní,
vzhledem k uvedenému celkovému počtu dětí, se shodli v tom, že bude do usnesení doplněno doporučení pro vedení
"ZŠ Komenského" a "ZŠ Malecí", aby zvážili počet otevíraných prvních tříd. Dále vedoucí OŠKS doporučí vedení "ZŠ
Komenského" a "ZŠ Malecí", aby v rámci kritérií měli jako druhé kritérium pro přijetí dětí nikoliv pořadí podané žádosti
o přijetí k základnímu vzdělání, ale losování, stejně, jako tomu je u "ZŠ Krčín".
K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 368- 15838/17
RM se seznámila s kritérii pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání v Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského
15, okres Náchod, v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v Základní škole a Mateřské škole
Krčín a bere tato kritéria na vědomí. RM doporučuje vedení jednotlivých škol zvážit počet otvíraných prvních tříd ve školním
roce 2017/2018, a to především vzhledem k celkovému předpokládanému počtu žáků přihlášených do prvních tříd.
RM 368 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Informace o zapojení do projektu - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" informuje RM o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I". Škola žádá o
celkem 432.334 Kč na realizaci těchto aktivit: Školní asistent - personální podpora MŠ, Osobnostně sociální a
profesní rozvoj pedagogů MŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých
škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí
v MŠ.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky "MŠ Na Františku" o zapojení školy do projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 368- 15839/17
RM se seznámila s informací ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, o zapojení školy do
projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání "Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I" a získání finančních prostředků ve výši 432.334 Kč. RM děkuje vedení školy za aktivní
přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 368 Děkuje.
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Finance

16:15

OF

6.1 Užívání veřejného prostranství - Traken
Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/1 - Flash Příloha: RM 368 - 6/1 - Flash

Identifikace:

Dne 09.03.2017 p. P. N. ohlásil po předchozím projednání se ST užívání veřejného prostranství - travnaté plochy
vedle letního stadionu gen. Klapálka ve dnech 24.04. - 01.05.2017 za účelem uspořádání středověkého divadla
Traken na koních. Součástí akce by byla i účast rytířů na akci Brány města dokořán. Akce proběhne pod záštitou ST
a Traken přenechá k využití Technickými službami koňský hnůj. OZV č. 3/2015, o místních poplatcích stanoví pro
tento typ akce poplatek 10 Kč/m2 a den nebo paušální poplatek 1.500 Kč/týden. Od poplatku mohou být osvobozeny
fyzické a právnické osoby pořádající akce podporované městem. OF doporučuje souhlasit s bezplatným užíváním
veřejného prostranství.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s bezplatným užíváním veřejného prostranství.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15840/17,
(uložen úkol číslo 22200).
RM souhlasí s bezplatným užíváním veřejného prostranství - travnaté plochy vedle letního stadionu gen. Klapálka ve dnech
24.04. - 01.05.2017 dle ohlášení p. P. N., za účelem uspořádání středověkého divadla Traken na koních. Součástí akce bude
i účast rytířů na akci Brány města dokořán.
RM 368 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost TJ Sokol o poskytnutí dotace
Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/2 - Flash Příloha: RM 368 - 6/2 - Flash

Identifikace:

TJ Sokol Nové Město nad Metují předložil žádost o dotaci na rok 2017 na výstavbu parkourového (workoutového)
hřiště s atestem v areálu sokolské zahrady. Předpokládané náklady dle nabídky jsou ve výši 436.992 Kč a
požadovaná výše dotace 200.000 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit poskytnutí dotace a RO.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení dotace musí být schváleno i příslušné rozpočtové opatření na úkor vytvořené investiční
rezervy. Prostředky na běžné dary a dotace města byly téměř dočerpány (nerozděleno pouze 13 tis. Kč).
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Komentář ST + prezentace vizualizace. Radní diskutovali, zda je vhodné ještě mimo dotace sportovním oddílům a
organizacím, podporovat - na úkor např. městských investic do chodníků a komunikací - takovéto záměry. Těsnou
většinou bylo doporučeno do ZM ke schválení.
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15841/17,
(uložen úkol číslo 22201).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Město nad Metují, z.s., Sokolská 365, Nové
Město nad Metují, ve výši 200 tis. Kč, nejvýše však 50 % prokázaných výdajů, na výstavbu parkourového (workoutového)
hřiště s atestem v areálu sokolské zahrady. RM doporučuje schválit RO - novou položku rozpočtu Dotace TJ Sokol parkourové hřiště (§ 3419) ve výši 200 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z Rezervy na investiční a neinvestiční výdaje
(§ 6409).
RM 368 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.4.2017
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6.3 Žádost TENNIS CLUB o poskytnutí dotace
Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/3 - Flash Příloha: RM 368 - 6/3 - Flash

Identifikace:

TENNIS CLUB Nové Město nad Metují předložil žádost o dotaci na rok 2017 na pořízení nových lajn na 6 kurtů.
Poslední výměna proběhla před 9 lety. Důvodem pořízení je mj. i letošní účast družstva dospělých v nejvyšší krajské
soutěži Východočeské divizi. Předpokládané náklady realizace jsou v rozmezí 42 - 69 tis. Kč a požadovaná výše
dotace 42 tis. Kč. Náklady nad rámec dotace uhradí oddíl z vlastních zdrojů. Na údržbu a provoz sportovního zařízení
byla podána žádost o dotaci u MŠMT. Informace o výsledku dotačního řízení dosud není.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit poskytnutí dotace a RO.
Odůvodnění:
OF: V případě schválení dotace musí být schváleno i příslušné rozpočtové opatření z rezervy na investice. Prostředky
na běžné dary a dotace města byly téměř dočerpány (nerozděleno pouze 13 tis. Kč). Poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
je kompetenci RM. Vzhledem k tomu, že dotace nebude pokryta z běžné rezervy, ale bude zařazena do rozpočtu jako
nová položka, doporučuje OF předat ke schválení v ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 368 - 6/2.
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15842/17,
(uložen úkol číslo 22202).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TENNIS CLUBU Nové Město nad Metují, z.s., Nad Sokolovnou 1390, Nové
Město nad Metují ve výši 42 tis. Kč, nejvýše však 50 % prokázaných výdajů, na pořízení nových lajn na 6 kurtů. RM
doporučuje schválit RO - novou položku rozpočtu Dotace TENNIS CLUBU - nové lajny na 6 kurtů (§ 3419) ve výši 42 tis. Kč.
Částka bude pokryta přesunem z akce Cyklostezka most Ammann - Vrchoviny - DSP + realizace (§ 2219), která nebude v
letošním roce realizována.
RM 368 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/4 - Flash Příloha: RM 368 - 6/4 - Flash

Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, (dále jen "ÚP") dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-21/2017 a NAA-V-22/2017 - viz příloha č. RM 368 - 6/4. Jedná se o vytvoření 3 pracovních míst
pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017 a vytvoření 1 pracovního místa pro
obsluhu parkoviště a veřejného WC ode dne 01.05.2017 do dne 30.09.2017. Uchazeči budou vybíráni z uchazečů o
zaměstnání na ÚP. Mzdové náklady do výše 15.000 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance - dělníka pro údržbu
města, péče o veřejnou zeleň a mzdové náklady do výše 14.063 Kč za měsíc za jednoho zaměstnance - obsluha
parkoviště a veřejného WC budou hrazeny ÚP. Tato částka pokryje mzdové náklady v roce 2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit dvě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státní rozpočtu a Evropského sociálního fondu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15843/17,
(uložen úkol číslo 22203).
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V21/2017 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, (dále jen „ÚP“) předmět
dohody/druh práce: 3x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2017 do dne 31.10.2017 a
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-22/2017
uzavřenou s ÚP, předmět dohody/druh práce: 1x obsluha parkoviště a veřejného WC ode dne 01.05.2017 do dne
30.09.2017, ve znění přílohy č. RM 368 - 6/4, a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 368 Schvaluje.
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6.5 Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/5 - Flash Příloha: RM 368 - 6/5 - Flash

RM svým usnesením č. RM 344-14644/16 schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dohody/druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2016 do dne 30.09.2016. RM usnesením č. RM 355-15160/16 schválila
Dodatek č. 1 k této dohodě o prodloužení poskytování finančního příspěvku na 3 pracovní místa: 1x druh práce:
dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň prodlouženo do dne 31.12.2016 a 2x druh práce:
dělník/dělnice prodlouženo do dne 31.03.2017. RM usnesením č. RM 364-15647/17 schválila Dodatek č. 2 k této
dohodě o zvýšení příspěvku na pracovní příležitosti. Dne 17.03.2017 bylo městu Nové Město nad Metují oznámeno,
že bylo vyhověno žádosti o prodloužení poskytování příspěvku na 1 pracovní místo: dělník/dělnice pro údržbu města,
péče o veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2018. Mzdové náklady budou činit 15.000 Kč za
měsíc.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 - dělník pro údržbu města.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15844/17,
(uložen úkol číslo 22204).
RM schvaluje Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-12/2016 uzavřené s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět
dodatku: poskytování finančního příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň bude prodlouženo ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2018, ve znění přílohy č. RM 368 - 6/5 a pověřuje ST
jeho podpisem.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 368 - 6/6 - Flash Příloha: RM 368 - 6/6 - Flash

Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v I. čtvrtletí 2017 - viz příloha č. RM 368 - 6/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vyplacením peněžního daru nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15845/17,
(uložen úkol číslo 22205).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za I. čtvrtletí 2017 a vykonané
slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 368 - 6/6.
RM 368 Souhlasí.

STIS

Stránka 43 z 48

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 10.4.2017
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Různé

16:45

7.1 Smlouva o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/1 - Flash Příloha: RM 368 - 7/1 - Flash

Dne 16.03.2017 byla komisí APZ v Náchodě projednána žádost o organizování Veřejné služby podaná žadatelem
město Nové Město nad Metují dne 06.03.2017. Tato žádost byla schválena v souladu s předloženými
charakteristikami vytvářených pozic - s předpokládaným vytvořením 7 pozic ode dne 01.04.2017 do dne 31.03.2019, s
předpokládaným počtem výkonu činnosti měsíčně/1 vykonavatele v rozmezí 20-30 hodin a dobou výkonu činnosti od
7:00 do 14:00 hodin. Nyní je RM předkládána ke schválení Smlouva o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017
s rozpisem dle jednotlivých charakteristik.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017.
Odůvodnění:
Smlouva byla předložena PRAV - viz stanovisko v příloze č. RM 368 - 7/1, tj. "Předkládací návrh". Ke smlouvě bude
vytvořena doložka s číslem usnesení.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 368- 15846/17,
(uložen úkol číslo 22206).
RM schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2017 mezi městem Nové Město nad Metují a Úřadem
práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, ve znění přílohy č. RM 368 - 7/1, a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 10.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o vyjádření k udělení licence - linka č. 000262 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (CZ) - KUDOWA
ZDRÓJ (PL) - DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (CZ)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/2 - Flash Příloha: RM 368 - 7/2 - Flash

KÚ KHK žádá RM o vyjádření stanoviska města Nové Město nad Metují k vydání rozhodnutí o udělení licence pro
firmu ARRIVA Východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408, k provozování mezinárodní
veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 000262 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (CZ) - KUDOWA ZDRÓJ (PL) DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (CZ).
K rozhodnutí:
Ne/schválit vyjádření města pro KÚ KHK, týkající se udělení licence na provozování mezinárodní veřejné linkové
osobní dopravy - viz uvedená linka.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 368- 15847/17
RM souhlasí s používáním autobusových zastávek a vedením trasy v Novém Městě nad Metují linkou č. 000262 NOVÉ
MĚSTO NAD METUJÍ (CZ) - KUDOWA ZDRÓJ (PL) - DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH (CZ).
RM 368 Souhlasí.
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7.3 ZM 119 (17) - program
Identifikace:
Dne 20.04.2017 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 17. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Ne/schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 368- 15848/17,
(uložen úkol číslo 22207).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 119 (17): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 20.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982507-0362/2017, E2017/6668
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/4 - Flash Příloha: RM 368 - 7/4 - Flash

Z důvodu ukončení technické podpory výrobce pro nyní používaný frankovací stroj bude objednán nový. K jeho
provozu je nutná smlouva s Českou poštou, s.p. Smlouva (Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za
poštovní služby č. 982507-0362/2017, E2017/6668), viz příloha č. RM 368 - 7/4, je v podstatě za stejných podmínek
jako smlouva na stávající stroj.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu s Českou poštou, s.p., na provoz frankovacího stroje Neopost IS 350.
Odůvodnění:
K zajištění ofrankování obálek klasické pošty používá podatelna frankovací stroj. Na základě smlouvy s Českou
poštou, s.p., jsou zásilky připraveny k odeslání v podatelně úřadu a hromadně předány České poště, s.p. Ceny za
jednotlivé zásilky jsou frankovány podle ceníku pro uživatele frankovacích strojů a jsou nižší než standardní ceny za
zásilky podávané ke zpracování občany a institucemi prostřednictvím přepážek nebo schránek (např. běžná cena
obyčejného dopisu je 16 Kč při vypravení na základě smlouvy o používání frankovacího stroje je cena 9,50 Kč).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 368- 15849/17,
(uložen úkol číslo 22208).
RM schvaluje Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982507-0362/2017, E2017/6668, na
provoz frankovacího stroje Neopost IS 350, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou, s.p.,
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983, ve znění přílohy č. RM 368 - 7/4, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
RM 368 Schvaluje.
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7.5 Výjimka ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku 6 - Výjimky docházkové terminály
Identifikace:
Společnost ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČO: 47916923, DIČ:
CZ47916923, je dodavatelem docházkového systému pro MěÚ. Jedná se o ucelené řešení včetně docházkových
terminálů. Po víc jak 12 letech je třeba zajistit výměnu dvou kusů docházkových terminálů. Prvotní technické potíže
byly přibližně před pěti lety řešeny opravou, další oprava tohoto zařízení není z důvodu jeho stáří již možná, proto je
nutné pořídit nové docházkové terminály. Z důvodu návaznosti na ucelené řešení docházkového systému nemůže
tyto terminály dodat jiná firma, než dodavatel docházkové systému. Cena dvou kusů terminálů je podle předběžné
kalkulace předložené dodavatelem 59.600 Kč bez DPH, 72.116 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že firma ANeTAdvanced Network Technology, s.r.o., je jediným dodavatelem, který může dodat uvedené terminály tak, aby byla
zajištěna vazba na zbývající komponenty docházkového systému, OI žádá RM o udělení výjimky ze Zásad města pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku 6 - Výjimky.
K rozhodnutí:
Ne/udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
V současné době používané terminály pro docházkový systém jsou již morálně i technicky zastaralé a vykazují chyby
v komunikaci se serverem a při zobrazení údajů na displeji. Z důvodu jejich stáří a nedostupnosti náhradních dílů není
možné zajistit jejich opravu. Firma ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., je jediným dodavatelem, který může
dodat uvedené terminály tak, aby byla zajištěna vazba na zbývající komponenty docházkového systému. Z těchto
důvodů OI žádá RM o udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku
6 - Výjimky.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 368- 15850/17,
(uložen úkol číslo 22209).
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadání dle článku 6 - Výjimky. RM
ukládá OI zajistit nákup nových terminálů pro docházkový systém, společnosti ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.,
Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, IČO: 47916923, DIČ: CZ47916923, za nabídkovou cenu 59.600 Kč bez DPH, 72.116
Kč vč. DPH.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 30.6.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Smlouva č. 23/17/D - kabiny WC a příslušenství - mobilní WC na hřiště ve Vrchovinách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/6 - Flash Příloha: RM 368 - 7/6 - Flash

Vedoucí TS, p. Miroslav Trojan, žádá RM o schválení Smlouvy č. 23/17/D mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Eko Delta, s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, o pronájmu mobilní toalety pro rok 2017. Podmínky a
cena je totožná jako v letech předchozích.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu č. 23/17/D.
Odůvodnění:
Jedná se o opětovné přistavení mobilního WC na hřiště do Vrchovin dle požadavku OV Vrchoviny a usnesení č. RM
333-14152/15 ze dne 09.11.2015. Smlouva byla předložena PRAV - viz stanovisko v příloze č. RM 368 - 7/6, tj.
"Předkládací návrh".
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 368- 15851/17,
(uložen úkol číslo 22210).
RM schvaluje Smlouvu č. 23/17/D mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Eko Delta, s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká
Skalice, o pronájmu mobilní toalety pro rok 2017, ve znění přílohy č. RM 368 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 368 Schvaluje.
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7.7 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle článku
6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody
Identifikace:
Jedná se o nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro
opravy komunikací. Předpokládaný odběr pro rok 2017 je 100 tun v dávkách 3 - 6 tun týdně (dle potřeby).
Dodavatelem je Liberecká obalovna s.r.o., Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, 170B Obalovna Červený
Kostelec, za cenu 1.815 Kč vč. DPH. Nákup bude prováděn na základě objednávky pro rok 2017.
K rozhodnutí:
Ne/schválit udělení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Obalovna v Červeném Kostelci je jediná obalovna v dostupné vzdálenosti od Nového Města nad Metují, ze které jsme
schopni přivézt směs v teplotě nutné ke zpracování.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 368- 15852/17
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel,
technické důvody a ukládá TS v roce 2017 realizovat nákup obalované směsi asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8
50/70 - AC 8 obrus 50/70 pro opravy komunikací od firmy Liberecká obalovna s.r.o., Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 Machnín, 170B Obalovna Červený Kostelec, za cenu 1.815 Kč vč. DPH za 1 tunu.
RM 368 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 27.3.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Žádost pí M. M. o zapůjčení 2 prodejních stánků na dobročinný jarmark v rámci farního dne
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/8 - Flash Příloha: RM 368 - 7/8 - Flash

Dne 11.06.2017 v rámci farního dne se bude konat dobročinný jarmark, jehož výtěžek bude určen na stavbu školy v
Africe. Paní M. M. prosí RM o souhlas se zapůjčením 2 ks prodejních stánků. Stánky budou umístěny na Husově
náměstí mezi farní zahradou a kostelem. E-mail paní M. M. ze dne 22.03.2017 viz příloha č. RM 368 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat, příp. ne/souhlasit se zapůjčením 2 ks prodejních stánků na dobročinný jarmark v rámci farního dne.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Na tento datum není zatím žádný požadavek na stánky. Souhlasím se zapůjčením. Stánky si je možné
vyzvednout v TS.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 368- 15853/17,
(uložen úkol číslo 22211).
RM souhlasí se zapůjčením 2 ks prodejních stánků na dobročinný jarmark v rámci farního dne na Husově náměstí dne
11.06.2017. RM ukládá TS zajistit po dohodě s žadatelem vše potřebné.
RM 368 Souhlasí.
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7.9 Podnět radního Ing. Prouzy - Dny evropského dědictví
Zdroj. dokum.: RM 368 - 7/9

Identifikace:

Pan Ing. Prouza informoval radní o e-mailu doručeném od ředitele MMUZ, p. Jiřího Hladíka, ve věci Dnů evropského
dědictví a související organizace dopravy v rámci této akce. Podrobnosti viz příloha č. RM 368 - 7/9.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - připomínky p. Jiřího Hladíka se týkají plánovaného zajíždění autobusů k památkám do Náchoda a zpět.
Konkrétně bylo plánováno zajíždění na zámek do Náchoda. Celý tento záměr ale komplikuje to, že byla zahájena
další etapa rekonstrukce průtahu Náchodem a konkrétně komunikace v ul. Pražská, která bude v době konání Dnů
evropského dědictví ve výstavbě. Je otázkou, zda tento záměr i nadále připravovat nebo přistoupit k jinému řešení jak např. navrhuje p. Hladík. Radní se shodli, že bude třeba ihned jednat s Náchodem a podle výsledku jednání buď
pokračovat v přípravě zajíždění autobusů do Náchoda, i za takto ztížených podmínek, nebo přijmout jiné řešení.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 368- 15854/17,
(uložen úkol číslo 22212).
RM v souvislosti s probíhající rekonstrukcí komunikací v Náchodě (ul. Pražská a ul. Českoskalická) ukládá ST projednat se
ST města Náchoda problematiku plánované společné akce pro Dny evropského dědictví, spočívající v mimořádném zřízení
autobusové linky jezdící mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem, která bude zdarma vozit zájemce o návštěvy památek
v obou městech.
RM 368 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 24.4.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 368:

17:41

Příští porada bude: RM 369, 10.4.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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