Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 341 (ve volebním období 35. zasedání) ze dne: 15.2.2016
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 341 :
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 Miluše Šulcová
11
12
13
14

Ing. Libor Pozděna
Mgr. A. Vít Lukas
David Rek, DiS.
Ing. Simona Vojnarová

15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:31
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
17:31
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:53
architekt (Architekt)
13:36
14:07
referent OŽP (Oddělení životního prostředí)
14:18
14:27
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:44
15:52
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:52
17:03
sportu)

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

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 341 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA

Zapisovatelka
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 341 (ve volebním období 35. zasedání) ze dne: 15.2.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:05
13:45
15:30
15:40
16:30
16:50

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 341 :
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 Miluše Šulcová
11
12
13
14

Ing. Libor Pozděna
Mgr. A. Vít Lukas
David Rek, DiS.
Ing. Simona Vojnarová

15 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
místostarosta (Město)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
radní (Rada města)
13:00
17:31
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:31
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:31
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:04
17:31
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
15:53
architekt (Architekt)
13:36
14:07
referent OŽP (Oddělení životního prostředí)
14:18
14:27
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:44
15:52
města)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
15:52
17:03
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 341 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 340) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 340 ze dne 1.2.2016 :

Ing. Petr Neumann
Marie Petruželková
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 282- 11955/13

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

18 062
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 29.3.2016

, výchozí: 29.3.2016

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

Usnesení KREG č. 10/2013 - revokace usnesení ZM

Usneseni:: RM ukládá OMM zadat úkol pro zpracovatele nového RP MPR, který by měl předložit návrh řešení, které zabrání
prostupům chodců z krajních oblouků u ZUŠ do komunikace s tím, že by to mělo být řešení, které odsouhlasí
památkáři. Do předložení návrhu dojde k přesunu dřevěných květináčů tak, aby nebylo možné projít z krajního oblouku
a z konce podloubí u ZUŠ.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RP MPR byl odevzdán. Nyní bude projednáván ve společném jednání a následně
ve veřejném projednání. Ze strany města se uskuteční jeho kontrola, zda byla zapracovány všechny požadavky,
případně je může ve společném jednání nebo ve veřejném jednání ještě uplatňovat. Požadavek uvedený v usnesení č.
RM 282-11955/13 byl zpracovateli RP MPR zadán. RM 341 schválen nový termín: 29.3.2016 (Projednávání,
případně připomínkování RP MPR.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 304- 12881/14

Odpovídá (Garant) : MST

19 018
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

9.5.2016

, výchozí:

9.5.2016

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

Ze zápisu OV Spy č. 14 ze dne 08.09.2014 - Cyklostezka Krčín - Spy

Usneseni:: RM projednala podnět OV Spy, vznesený z jednání OV dne 08.09.2014, který se týká Cyklostezky Krčín – Spy. RM
ukládá OMM připravit možnou variantu trasy cyklostezky ve smyslu návrhu pracovní skupiny Cykloměsto a ukládá
OMM, aby projednal navrženou trasu s vlastníky pozemků.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 341 schválen nový termín: 9.5.2016 (OMP odeslal dne 12.01.2016 žádost
p. Ing. P. R. Zatím se vlastník pozemku nevyjádřil. ÚZSVM zatím neobjasnil vlastnictví k pozemku p. p. č. 574/2 v k. ú.
Spy.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 315- 13276/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 585
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Městský informační systém - místní cíle

Usneseni:: RM schvaluje návrh a počet směrovek pro městský orientační systém dle Grafického manuálu města Nové Město nad
Metují, které budou umístěny na turistickém informačním místě na křižovatce ulic Komenského a Sokolská. RM
schvaluje prototypovou směrovku viz ukázka na jednání RM.
Plnění:
Stojan pro turistické informační místo na křižovatce ulic Komenského a Sokolská je umístěn. Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 318- 13459/15
19 759
Věc:

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

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Cyklostezka Krčín - Spy - podnět z komise pro vyváženou dopravu

Usneseni:: RM souhlasí s variantou č. 2 pro vedení cyklostezky Krčín - Spy ve znění přílohy č. RM 318 - 7/7. RM ukládá OMM
zahájit předběžná jednání s vlastníky pozemků o umístění cyklostezky dle schválené varianty.
Plnění:
Návrh na vyřazení tohoto úkolu ze sledování, protože se jedná o duplicitní úkol, který je uložen usnesením č. RM 30412881/14, číslo úkolu: 19018.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

STIS
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Tisk: 21.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 327- 13856/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 166
Věc:

Termín: 29.3.2016

, výchozí: 29.3.2016

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

Plakátovací zařízení - rozhodnutí ve věci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

Usneseni:: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci umístění mobilního plakátovacího
zařízení v prostoru Husova náměstí. RM ukládá OMM předložit Komisi regenerační tento bod k projednání a k navržení
nového místa mimo Městskou památkovou rezervaci (MPR) pro přemístění mobilního plakátovacího zařízení z
prostoru Husova náměstí. Dále RM ukládá OMM zahájit nová jednání se státní památkovou péčí ve věci nového
návrhu a umístění mobilního plakátovacího zařízení v městské památkové rezervaci.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Místo po pokáceném smrku na náměstí Republiky není možné, dendrolog
nedoporučil pokácení smrku. Nově navržené místo těsně vedle místa po bývalé telefonní budce bude projednáno se
státní památkovou péčí na ústředním pracovišti v Josefově. RM 341 schválen nový termín: 29.3.2016 (Probíhají
jednání.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 330- 13969/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 282
Věc:

Termín: 14.3.2016

, výchozí:

14.3.2016

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

Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

Usneseni:: RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul. Pod Výrovem. RM
ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul. Pod Výrovem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 341 schválen nový termín: 14.3.2016 (Zpracovatel posudku čeká na
podklady od projektanta (Ing. Mikulášek), který zpracoval PD na ul. Pod Výrovem. Zpracovatel posudku o prodloužení
termínu informoval také společnost REC.ing s.r.o., která s tím souhlasila.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 331- 14022/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 374
Věc:

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Prodej neobsazeného bytu z majetku města

Usneseni:: RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na nemovitost byt č. 4 v domě č. p. 22 v ul. Komenského v Novém Městě
nad Metují, kterým bude ve smyslu Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
stanovena cena v místě a čase obvyklá za volný byt bez nájemce.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 332- 14078/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 434
Věc:

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Usnesení Regenerační komise č. 7/2015 - přemístění mobilního plakátovacího zařízení

Usneseni:: RM nesouhlasí s přemístěním mobilního plakátovacího zařízení z Husova náměstí na místo navržené Regenerační
komisí. RM ukládá OMM projednat a následně podat žádost na přemístění mobilního plakátovacího zařízení do ul. U
Zázvorky nebo na náměstí Republiky.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Místo po pokáceném smrku na náměstí Republiky není možné, dendrolog
nedoporučil pokácení smrku. Nově navržené místo těsně vedle místa po bývalé telefonní budce bude projednáno se
státní památkovou péčí na ústředním pracovišti v Josefově. RM 341 schválen nový termín: 14.3.2016 (Probíhají
jednání.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
Provede: OMM = Odbor majetku města

RM 333- 14126/15
20 479
Věc:

Odpovídá (Garant) : ST

Termín:

9.5.2016

, výchozí:

9.5.2016

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

Výjezd RM

Usneseni:: RM na základě stížnosti občanů z Malecí a dále ve smyslu návrhů vycházejících ze studie "Doprava v klidu", ukládá
OMM zahájit proces vedoucí ke zjednosměrnění komunikací v části ulic Malecí a Družstevní.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Proces zahájen-probíhá. Po projednání je zjednosměrnění části ul. Družstevní je
možné.
K problematice zjednosměrnění komunikace v části ul. Malecí bude na základě požadavku DI Náchod svoláno místní
šetření. RM 341 schválen nový termín: 9.5.2016 (Projednávání s DI NA.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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Tisk: 21.2.2016

RM 335- 14160/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 500
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) - výměna bezdrátového WIFI spoje MŠ Krčín - p

Usneseni:: RM schvaluje předloženou nabídku firmy T-SERVIS Jiří Nešněra a souhlasí s výměnou nainstalované antény průměru
30 cm 5 GHz za anténu průměru 70 cm 10 GHz za nabídkovou cenu 33.880 Kč vč. DPH. RM souhlasí s realizací
výměny antén firmou T-SERVIS Jiří Nešněra a uděluje u této akce výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 336- 14223/15

Odpovídá (Garant) : ST

20 561
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Žádost o vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP (PŘESUN z RM 333 - 3/4)

Usneseni:: RM nesouhlasí s vybudováním vyhrazeného parkovacího místa na náklady města pro žadatelku Ing. R. Š. RM ukládá
OMM připravit ve spolupráci s OSV zpracování nových aktuálních pravidel pro zřizování vyhrazeného parkování na
pozemcích města pro ZTP.
Plnění:
Předloženo do RM 341.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14326/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 733
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města k podnikání - Spy, ul. Vl. Moravce

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout k podnikání za účelem příjezdu k provozovně, ke skladování a jako
manipulační plochu část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 40 m2, druh pozemku ostatní plocha, vedený na LV
10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je stanovena na částku 30 za m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14327/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 734
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí:

15.2.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v Krčíně u letiště

Usneseni:: RM bere na vědomí odstoupení p. J. F. od záměru uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2
v k. ú. Krčín, zaslané dne 04.01.2016. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu (ve stávajícím
stavu) nejvyšší nabídce nájemného pozemek p. p. č. 598/16 o výměře 454 m2, druh pozemku zahrada, z majetku
města, vedený na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu zveřejnění
záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je 5,50 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14328/16
20 735
Věc:

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

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města v Krčíně, ul. Nábřežní

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako plochu pod dočasnými stavbami kůlen část pozemku p. p. č.
44/9 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální
výši 10 Kč/m2/rok.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 5 z 52

Tisk: 21.2.2016

RM 339- 14329/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 736
Věc:

Termín: 15.2.2016

Provede: OMM = Odbor majetku města

, výchozí: 15.2.2016

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

Prodej části pozemku z majetku města v Krčíně, ul. Nábřežní

Usneseni:: RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 44/9 o výměře cca 48 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, v majetku města, vedený na LV č. 10 001 u KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, z důvodu zachování koridoru pro
vedení inženýrských sítí. RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 44/9
o výměře cca 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, v majetku města,
vedený na LV č. 10 001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, pro k. ú. Krčín
a obec Nové Město nad Metují, za účelem údržby zeleně.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14339/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 743
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Souhlas s umístěním a provedením stavby kanalizační přípojky na p. p. č. 658/1 a 658/3

Usneseni:: RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na p. p. č. 658/1 a 658/3, k. ú. Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. Pavlem Škodou a pí Miroslavou Mrázkovou ve znění přílohy č. RM
339 - 3/3 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14362/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 757
Věc:

Termín: 15.2.2016

Provede: OF = Odbor finanční

, výchozí: 15.2.2016

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

Vyřazení majetku

Usneseni:: RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku města ve znění přílohy č. RM 339 - 6/2.
Plnění:
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.
Ze dne:
21.2.2016
Poznámka:

RM 339- 14369/16
Věc:

S

Splněno, usnesení vyřadit

Termín:

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

20 760

Závěr:

8.2.2016

, výchozí:

8.2.2016

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

Dodatek č. 1 ke smlouvě o Komplexní péči k projektu VEMA č. KP/VEMA 93/2002

Usneseni:: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o Komplexní péči k projektu VEMA č. KP/VEMA 93/2002, společnosti
MELCO spol. s r.o., Křížkovského 211, 541 01 Trutnov, IČO 15037720, DIČ CZ15037720, v předloženém znění a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Plnění:
Splněno, podpis dodatku zajištěn.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 339- 14375/16
20 763
Věc:

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

Termín:

9.5.2016

, výchozí:

9.5.2016

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

Podnět Ing. Maura o posunutí označení začátku a konce obce Nové Město nad Metují směr Přibyslav

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit možnost posunu označení začátku a konce obce Nové Město nad Metují na komunikaci směr
Přibyslav, a to alespoň k vodojemu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Možnost posunu dopravního značení „Obec“ a „Konec obce“ konzultována s DI
Náchod. Posun je možný. Můžeme podat žádost o vyjádření. RM 341 schválen nový termín: 9.5.2016 (Zahájeno
projednávání před samotnou realizací.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:
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Tisk: 21.2.2016

RM 340- 14379/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 793
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Pronájem pozemku z majetku města k podnikání

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města, na dobu 30 dnů, záměr města
pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
zapsaný na LV 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v minimální výši 60 Kč/m2/rok, a to nejvhodnější nabídce s tím,
že zájemce uvede ve své nabídce účel pronájmu, návrh výše nájemného za 1 m2/rok a příp. požadovanou výměru.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14380/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 794
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Žádost o zrušení vinkulace - manž. H.

Usneseni:: RM souhlasí se zrušením vinkulace 50.000 Kč z vkladové knížky GE Capital Bank č. vkladu 151578141/0600 ze dne
22.03.2000, a to z důvodu, že v současné době je na pozemku p. p. č. 705/21 v k. ú. Nové Město nad Metují dle ÚS40/14 prováděno zasíťování na náklady manželů H.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14394/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 805
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 14.3.2016

, výchozí: 14.3.2016

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

Cyklostezka Nové Město nad Metují - Krčín - schválení smluv na zpracování žádosti o dotaci

Usneseni:: RM schvaluje příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci do 18. Výzvy programu IROP a Smlouvu o dílo na
zpracování Studie proveditelnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společnosti CEP a.s., za celkovou cenu
72.600 Kč vč. DPH za obě smlouvy ve znění přílohy č. RM 340 - 3/12 a pověřuje ST jejich podpisem.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 341 schválen nový termín: 14.3.2016 (Smlouva bude podepsána po
jednání ZM dne 25.02.2016, které schvaluje podání žádosti o dotaci.)
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 340- 14415/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 818
Věc:

Termín:

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

6.2.2016

, výchozí:

6.2.2016

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

Oznámení pořádání akce - hasičský ples - zajištění pořádku ve městě - příloha k vyhlášce č. 2/2006

Usneseni:: RM podle ustanovení čl. 5 odst. 2 obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných kulturních podniků k zabezpečení veřejného pořádku uděluje výjimku SDH Nové Město nad
Metují s pořádáním veřejně přístupné akce - hasičský ples, která se bude konat v sobotu dne 06.02.2016 od 20:00 do
neděle 07.02.2016 do 02:00 hodin v sokolovně v Novém Městě nad Metují s podmínkou dodržování hygienických limitů
po 22. hodině.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14417/16
20 819
Věc:

Termín: 15.2.2016

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

, výchozí: 15.2.2016

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

Aktualizace Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usneseni:: RM schvaluje aktualizaci Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve
znění přílohy č. RM 340 - 7/5 a zároveň ruší zásady schválené usnesením č. RM 311-13145/15 ze dne 05.01.2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.2.2016

RM 340- 14418/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 820
Věc:

Termín: 15.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 15.2.2016

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

Aktualizace Zásad příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usneseni:: RM schvaluje vzorové Zásady příspěvkové organizace pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění
přílohy č. RM 340 - 7/6 a ukládá ředitelům příspěvkových organizací, aby zpracovali vlastní zásady, které budou v
souladu se schváleným vzorem.
Plnění:
Splněno, informace předána.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14419/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 821
Věc:

Termín: 15.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 15.2.2016

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

Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PNT s.r.o.

Usneseni:: RM schvaluje vzorové Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění přílohy č. RM 340 - 7/7 a
ukládá jednatelce PNT s.r.o., aby zpracovala vlastní zásady, které budou v souladu se schváleným vzorem.
Plnění:
Splněno - informace předána.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14420/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 822
Věc:

Termín: 15.2.2016

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 15.2.2016

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

Smlouva o společném postupu na nákup kancelářských a hygienických potřeb pro město a jeho příspěvkové or

Usneseni:: RM schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu na nákup kancelářských a hygienických potřeb se všemi
příspěvkovými organizacemi města ve znění přílohy č. RM 340 - 7/8 a pověřuje ST jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14422/16

Odpovídá (Garant) : ST

20 824
Věc:

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

Termín: 15.2.2016

, výchozí: 15.2.2016

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

Centrum prevence Mandl - licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl

Usneseni:: RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_338 a přílohu č. 1, ve znění přílohy č. RM 340 7/10, a zároveň pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 340- 14426/16
20 827
Věc:

Termín: 13.2.2016

Provede: MP = Městská policie
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

13.2.2016

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

Oznámení veřejné akce - tradiční masopustní průvod městem

Usneseni:: RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak z. s. o konání masopustního průvodu, který se koná v sobotu, dne
13.02.2016, v čase od 10:00 do 17:00 hodin a projde v letošním roce převážně jenom Krčínem (Žižkovo náměstí –
Budín – 1. máje – Havlíčkova – generála Klapálka – Havlíčkova – Na Strážnici – Stavební (cca ve 14:00 hodin) – Nová
– Okružní – Příčná – V Zahradách – Nahořanská – U Zvonice – U Letiště – Na Kopci (cca v 16:00 hodin) – Husitská –
Žižkovo náměstí). RM bere na vědomí, že po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. RM ukládá ST
zajistit nezbytnou součinnost MP.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
21.2.2016
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 341 - 15.2.2016

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Smlouvy o dílo v oblasti SL - pololetní přehledy - úkol č. 14727 z PVO 127-927/11
Zdroj. dokum.: RM 341 - 1/1 - Flash Příloha: RM 341 - 1/1 - Flash
Identifikace:
Na základě podnětu z RM 125 uložila PVO č. 127-927/11 ze dne 10.05.2011 SL úkol č. 14727 ve znění: „PVO ukládá
SL pololetně předkládat do RM stručný přehled o uzavíraných smlouvách o dílo, a to v tabulce, která bude obsahovat
tyto údaje: smlouva/subjekt/činnost/za kolik Kč.“ Vedoucí SL předkládá RM pololetní tabulku (2. pololetí 2015)
uzavřených smluv o dílo na zajištění prací v městských lesích - viz příloha č. RM 341 - 1/1.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14428/16
RM bere na vědomí informaci SL o uzavřených smlouvách o dílo na zajištění prací v městských lesích, a to za 2. pololetí
2015.
RM 341 Bere na vědomí.

STIS

Stránka 9 z 52

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 341 - 15.2.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Návrhy řešení - pozemek p. p. č. 304/2 - zahrada za BD (přesun z RM 340 - 2/4)
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/1 - Flash Příloha: RM 341 - 2/1 - Flash
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, která byla
užívána spoluvlastníky domu jako zahrada, nebyla po ukončení smlouvy o nájmu ke dni 31.08.2015 předána zpět
městu. V souladu s usnesením RM 337 -14261/15 ze dne 21.12.2015 byli bývalí nájemci písemně informováni o tom,
že dne 11.01.2016 v 10.00 h. pronajímatel převezme pozemek ve smyslu požadavku na splnění povinnosti dle
podmínek smlouvy. Následně starosta obdržel dne 04.01.2016 vyjádření p. Z. st. o tom, že v uvedený den a hodinu
bude zástupce města na pozemku osobně očekávat, neboť pouze ona záležitost smlouvy o nájmu v roce 2008 s
pracovníky MěÚ vyřizovala, viz příloha: vyjádření p. Z. st. K záležitosti předání pozemku dne 08.01.2016 obdržel
starosta také vyjádření bývalých nájemců mj. o tom, že si má město převzít pozemek dle zveřejněného záměru města
z r. 2008, viz příloha: vyjádření spoluvlastníků. Dne 11.01.2016 se v uvedenou dobu dostavil starosta společně s 3
pracovníky MěÚ k domu a žádali o vstup, který je na pozemek zajištěn smluvně zřízeným věcným břemenem. Vstup
do domu byl však před nimi uzamčen a nebyl jim nikým z domu umožněn, přestože zvonili na všechny zvonky v
domě. Starosta telefonicky kontaktoval pí Z. ml. a opakovaně žádal o umožnění vstupu, ale toto bylo odmítnuto. Této
komunikaci byli přítomni i zástupci Policie ČR, kteří ji zaznamenali na záznamové zařízení a průběh události stvrdili
podpisem na předávacím protokolu - viz příloha č. RM 341 - 2/1. Paní Z. ml. a ostatním bývalým nájemcům byl dne
19.01.2016 odeslán dopis starosty města se stanoviskem k předání pozemků - viz příloha č. RM 341 - 2/1. Dne
25.01.2016 ST obdržel sdělení spoluvlastníků domu, že k předání v uvedený den byli připraveni a že požadují prodej
za podmínek dle zveřejněného záměru ze dne 16.09.2014 - viz příloha: sdělení ze dne 25.01. Záležitost byla
předložena do RM č. 340, která rozhodla o odložení do RM 341, protože je třeba se pokusit o smírné vyřešení sporu
dle návrhu vlastníků domu ze dne 25.01.2016. Pokus o smírné řešení byl uskutečněn v kanceláři starosty dne
3.2.2016, viz příloha - záznam. Dopisem ze dne 11.02.2016 se na RM a ZM obrátili J. a P. D. a paní B. F. s tím, že se
distancují od některých postupů paní Z. Z. ml. a žádají o projednání možnosti dalšího pronájmu pozemku p. p. č.
304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují již bez paní Z. ml., viz příloha - dopis ze dne 11.02.2016.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o dalším postupu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ze strany spoluvlastníků není akceptováno smluvně zřízené věcné břemeno, tedy přístup na
pozemek města p. č. 304/2 přes chodbu domu a přes pozemek st. p. č. 420/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, je nutné
zvážit a rozhodnout, jak město bude dále postupovat. V úvahu připadá soudní řízení ohledně vymáhání výkonu
věcného břemene, další variantou pak opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku. RM 332 dne 26.10.2015
rozhodla o pronájmu p. p. č. 304/2 p. J. M., který podal nejvyšší nabídku. Žadatel písemně sdělil dne 18.01.2016, že
návrh smlouvy o nájmu akceptuje a je připraven ji uzavřít, ale že její účinnost navrhuje odložit na den předání
pozemku do jeho užívání. Dále uvedl, že nájem nemůže akceptovat bez práva na využití věcného břemene přístupu
na tento pozemek, viz příloha: sdělení p. M. z 18.01.2016. I v této souvislosti je třeba rozhodnout o dalším postupu.
OVRR a OVRR-OŽP k bodu č. 5 sdělení p. M. ze dne 18.01.2016 uvedl, že provede ve spolupráci kontrolní prohlídku
na avizovaných pozemcích (stavební a vodoprávní dozor). Celou věc je třeba posoudit i ve vztahu k aktuálnímu
podání ze dne 11.02.2016.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Komentář o posledním jednání pí Z. st., pí Z. ml. a pí D., které se uskutečnilo dne 03.02.2016 v kanceláři ST a kvůli
kterému bylo rozhodování minulé RM k záležitostem týkajícím se pozemku, odloženo, přednesl na základě informací
nepřítomného ST (nemoc), p. MST. Dále byl zmíněn dopis pí D. a dalších dvou spoluvlastníků (celkem je zde 5
spoluvlastníků) ze dne 11.02.2016, ve kterém je město osloveno ještě k dalšímu jednání. Po delší diskusi se radní
většinově shodli v tom, že další jednání je sice možné, ale nebude se již dále vyčkávat a bude přikročeno k podání
žaloby, kterou se město bude domáhat, aby povinným z věcného břemene byla uložena povinnost umožnit městu
výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni, tedy přístup na pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují v
rozsahu zřízeného věcného břemene. Rovněž se radní rozhodli, že také bude zahájeno vymáhání dlužné pokuty.
Požadovaná schůzka 3 spoluvlastníků bude sjednána u ST města tak, aby ještě předcházela jednání ZM, které bude
o dosavadním průběhu celé této záležitosti informováno na svém řádném veřejném zasedání dne 25.02.2016. V
přílohách zastupitelé obdrží veškerou korespondenci a informace z jednání, která v dané věci byla od ZM v prosinci
2015.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14429/16,

(uložen úkol číslo 20843).

RM ukládá OMM ve spolupráci s PRAV podat žalobu, kterou se město bude domáhat, aby povinným z věcného břemene byla
uložena povinnost umožnit městu výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni, tedy přístup na pozemek p. p. č. 304/2 v k.
ú. Nové Město nad Metují v rozsahu zřízeného věcného břemene. RM ukládá OMM informovat v ZM o postupu v celé
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

záležitosti, která se týká tohoto pozemku.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

2.2 Smluvní pokuta za nepředání pozemku - zahrada za BD č. p. 382 (přesun z RM 340 - 2/5)
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/2 - Flash Příloha: RM 341 - 2/2 - Flash
Identifikace:
Nájemci měli dle smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 437 m2, k. ú. Nové Město nad Metují ze dne
22.09.2008, viz příloha: smlouva o nájmu, povinnost vrátit městu ke dni skončení nájmu část p. p. č. 304/2 o výměře
437 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, tj. ke dni 31.08.2015, pozemek vyklizený, bez nekulturních porostů a zarovnaný.
Písemná výzva k předání pozemku byla nájemcům zaslána 21.07.2015 na základě jimi podané výpovědi z nájmu.
Sdělením ze dne 26.08.2015 nájemci odmítli vpustit zástupce pronajímatele na pozemek a písemně odmítli předání
pozemku po skončení nájmu, viz přílohy - výzva k předání z 21.07.2015 a sdělení z 26.08.2015. Po výběru zájemce o
nájem uvolněného pozemku, město znovu vyzvalo bývalé nájemce k předání pozemku, viz příloha - výzva k předání z
22.12.2015 - s tím, že se zástupci města k předání dostaví dne 11.01.2016. Zástupci města se dostavili k domu č. p.
382 ul. Komenského, ale pozemek jim nebyl předán a nebyli na něj vpuštěni přesto, že město má na pozemek
zajištěn vstup smluveným věcným břemenem zapsaným v katastru nemovitostí. Protože se nájemci smluvně zavázali
k tomu, že městu uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nepředání pozemku pronajímateli a užívání
předmětu nájmu bez právního důvodu, je třeba přistoupit k vymáhání sjednané pokuty za období ode dne 01.09.2015,
a to až do doby předání pozemku. Záležitost byla předložena do RM č. 340, která rozhodla o odložení do RM 341,
protože je třeba se pokusit o smírné vyřešení sporu dle návrhu vlastníků domu č. p. 382 ze dne 25.01.2016. Pokus o
smírné řešení byl uskutečněn v kanceláři starosty dne 03.02.2016, viz příloha: záznam-součást bodu 2/1.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o vymáhání smluvní pokuty.
Odůvodnění:
OMP uvádí, že smluvní pokuta ke dni 01.02.2016 již činí 153.000 Kč. Je povinností města úhradu sjednaných
smluvních pokut požadovat.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 2/1.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 341- 14430/16,

(uložen úkol číslo 20844).

RM ukládá OMM ve spolupráci s PRAV a OF vymáhat po spoluvlastnících č. p. 382, kteří byli do dne 31.08.2015
oprávněnými nájemci, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním pozemku po skončení nájmu.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.3.2016
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

2.3 Prodej pozemku z majetku města - Rychta č. 1
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/3 - Flash Příloha: RM 341 - 2/3 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM usnesením č. RM 337-14256/15 ze dne 21.12.2015 a usnesením č. RM 339-14330/16 ze dne
18.01.2016 zveřejnit záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě, zapsaný na LV č. 10 001 pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální cenu 1.200 Kč/m2 pozemku vč. daně z přidané hodnoty. Záměr města
byl zveřejněn ode dne 19.01.2016 do dne 12.02.2016. Ke zveřejněnému záměru nebyla doručena městu žádná
nabídka. Přílohy: ortofoto mapa, foto, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Uložit OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek.
Odůvodnění:
Příslušné odbory s prodejem souhlasí. OMP: výstavba na pozemku bude regulovaná podle Opatření obecné povahy
č. 1/2010 ze dne 16.09.2010, nazvaného jako Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G.
Masaryka. Část pozemku je užívána na základě smlouvy o nájmu pozemku ze dne 30.09.2013 s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Pro záměry města je pozemek nepotřebný. Cenu pozemku ovlivňuje blízkost tržnice, která je pronajatá. Dle
znaleckého posudku ze dne 11.03.2015 byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 1.200 Kč/m2 a znalec
ji stanovil - cituji: "s ohledem na menší závadu spočívající ve vedení zemního plynu jižním víceméně okrajem
pozemku". Z této ceny prodávající odvede dle platných předpisů 21% DPH, protože se jedná o pozemek k zastavění.
Nemovitosti, které město prodává, umisťuje OMP na bezplatné inzertní stránky: bazos.cz, sbazar.cz apod., kde
registrujeme stovky shlédnutí inzerátu.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
MST - navrhuje zkrátit termín zveřejnění, navržený v usnesení tak, aby se o případném prodeji mohlo rozhodovat v
ZM, které je plánováno na duben 2016. Přesné datum určí vedoucí OMP.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14431/16,

(uložen úkol číslo 20845).

RM ukládá OMM zveřejnit do dne 05.04.2016 záměr města prodat městský pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě zapsaný na LV č. 10
001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za stejných podmínek jaké byly uvedeny v předchozím zveřejněném záměru, viz
příloha č. RM 241 - 2/3.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

2.4 Prodej pozemků z majetku města - Rychta č. 2
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/4 - Flash Příloha: RM 341 - 2/4 - Flash
Identifikace:
RM uložila OMM, usnesením č. RM 339-14331/16 ze dne 18.01.2016, zveřejnit záměr města prodat městské
pozemky: p. p. č. 2290 o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a p. p. č. 379/1 o
výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město v lokalitě na Rychtě,
zapsané na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální cenu 1.200 Kč/m2 pozemku vč. daně
z přidané hodnoty, ve kterém bylo uvedeno, že nabídku lze podat pouze na jeden z pozemků nebo na oba pozemky
najednou. Záměr města byl zveřejněn ode dne 19.01.2016 do dne 11.02.2016. Ke zveřejněnému záměru města byla
do 12:00 hodin dne 11.02.2016 podána jedna nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM.
Přílohy: ortofoto mapa, foto, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku. Pro případ, že nebude podána nabídka uložit OMM znovu zveřejnit
za stejných podmínek.
Odůvodnění:
Odborné útvary s prodejem pozemků souhlasily. OMP upozorňuje, že na části pozemku p. p. č. 379/1 o výměře cca
196 m2 se nachází tržnice a doporučuje v případě schválení prodeje zájemci, dát výpověď z nájmu části pozemku p.
p. č. 379/1 a to včetně požadavku na odstranění dočasné stavby.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
OMP - informovala, že byla doručena pouze 1 obálka - po otevření obálky přímo na jednání RM bylo přečteno, že jde
o nabídku p. F. S., s cenovou nabídkou ve výši 1.210 Kč/m2. V nabídce je uvedeno odůvodnění a další informace,
které uvádí, že je záměrem vybudování objektu pro bydlení a obchod, vše bylo konzultováno s ARCH a mělo by
proběhnout v intencích daných regulačním plánem, který pro toto území platí. Další diskuse se pak týkala závazku termínu dokončení stavby a případné sankce, tj. snaha zamezit spekulativnímu nákupu pozemku v centru města.
Ještě v průběhu RM bylo potvrzeno, že zájemce chce objekt vystavět do cca 2 let. Otázka případného závazku - tj.
sankce při nesplnění, bude ještě předmětem dalšího jednání, takže finální podoba smlouvy bude předložena až přímo
ZM.
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14432/16,

(uložen úkol číslo 20846).

RM doporučuje ZM schválit, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města, prodej pozemku p. p. č. 379/1 o
výměře 260 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, p. F. S., nar. neuvedeno, za nabídnutou a tedy
sjednanou kupní cenu ve výši 1.210 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 314.600 Kč vč. DPH v zákonné výši, pro záměr
vyřešení rodinné situace a zajištění moderního bydlení pro jeho syna J. S. v obci Nové Město nad Metují, s neuvedeným
termínem. Termín byl do skončení jednání RM, dle jejího požadavku na závazné uvedení termínu dokončení stavby doplněn
zájemcem e-mailem takto: termín dokončení do 24 měsíců od vydání stavebního povolení. Dále RM doporučuje ZM, aby daň
z nabytí nemovitých věcí uhradil prodávající a náklady na vklad do KN uhradil kupující. RM ukládá OMM zpracovat návrh
kupní smlouvy doplněný o podmínky, dle kterých se kupující zaváže dokončit stavbu dle Regulačního plánu Rychta v
termínu, který navrhl.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 341 - 15.2.2016

2.5 Oznámení stavebních úprav a vstupů na pozemek města v k. ú. Krčín
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/5 - Flash Příloha: RM 341 - 2/5 - Flash
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, v zastoupení f. AZ Elektrostav, a. s., Nymburk, IČO: 45149909 podala
dne 27.01.2016 na město oznámení stavebních úprav a vstupů na pozemky p. p. č. 23/27, p. p. č. 23/21, p. p. č.
379/5, p. p. č. 137/1 a p. p. č. 152/1, všechny pozemky v k. ú. Krčín s tím, že se v současné době provádí vypracování
projektové dokumentace na akci, v jejímž rámci dojde ke stavebním úpravám stávajícího venkovního vedení VN 35
kV (výměna stávajících podpěrných bodů a vodičů, včetně výkopových a zemních prací) v k. ú. Krčín. Zároveň žádají
o podání informace nájemcům dotčených pozemků a příp. poskytnutí kontaktní adresy nájemců pro zjednodušení
komunikace. Konkrétní termín realizace bude sdělen dodavatelem prací, který vzejde z výběrového řízení ČEZ(u), viz
příloha: oznámení.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí plánovanou akci.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí, OŽP se k PD vyjádří, až mu bude předložena k souhrnnému stanovisku. OSN uvádí, že
plánovaná akce v zásadě nekomplikuje provoz zahrady u bytového domu na Žižkově náměstí čp. 34 (p. p. č. 152/1 v
k. ú. Krčín). Avšak s ohledem na to, že uvedený pozemek je zahradou, která je v užívání několika nájemců, žádá
OSN o včasné oznámení termínu realizace (alespoň 14 dní před zahájením) a o zaslání podmínek a informací, ze
kterých bude zřejmé, jak bude řešen přístup ze sousedního pozemku na zahradu. TS doporučují vstup a příp. práce
řešit nějakým typem smlouvy, např. jakou používá ORM pro práce a překopy na městských pozemcích. OMP po
předložení projektové dokumentace připraví příslušnou smlouvu. Nájemce p. p. č. 137/1 (Nahořanská, a. s.) byl o
záměrech ČEZ(u) informován - bez připomínek, své údaje poskytl a OMP je žadateli sdělí.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14433/16
RM bere na vědomí plánované stavební úpravy stávajícího venkovního vedení VN 35 kV v Krčíně na pozemcích ve vlastnictví
města.
RM 341 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.6 Souhlas města jako vlastníka ke zvláštnímu užívání chodníku na Husově náměstí
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/6 - Flash Příloha: RM 341 - 2/6 - Flash
Identifikace:
Pan Martin Teplý, IČO: 13197029, sídlem: 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 (3,5 x 9,5 m) před provozovnou Seladon v domě č. p. 1220 na Husově náměstí, a to v období ode dne
01.04. do dne 31.10.2016. Souhlas města jako vlastníka pozemku je třeba doložit k žádosti o povolení zvláštního
užívání chodníku pro orgány státní správy, a to Odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství a pro
Odbor výstavby a regionálního rozvoje - viz příloha: snímek mapy a foto.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním zahrádky 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 orgánů 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. Pro informaci OMP uvádí, že
stávající územní souhlas je platný do dne 13.04.2017.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14434/16
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky před provozovnou Seladon v č. p. 1220 na Husově náměstí, a to v období ode
dne 01.04. do dne 31.10.2016 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení jako v roce 2015, v
souladu se stávajícím územním souhlasem ze dne 13.04.2015, vč. mobiliáře a použitých materiálů.
RM 341 Souhlasí.
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2.7 Souhlas města jako vlastníka ke zvláštnímu užívání chodníku na Husově náměstí
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/7 - Flash Příloha: RM 341 - 2/7 - Flash
Identifikace:
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 v
období ode dne 10.04. do dne 10.10.2016. Souhlas města jako vlastníka pozemku je třeba doložit k žádosti o
povolení zvláštního užívání chodníku pro orgány státní správy, a to Odbor správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství a pro Odbor výstavby a regionálního rozvoje - viz příloha: snímek mapy a foto.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s umístěním zahrádky 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 orgánů 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. Pro informaci OMP uvádí, že
stávající územní souhlas je platný do dne 21.04.2017.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 341- 14435/16
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v čp. 1205 na Husově náměstí, a to v
období od 10. dubna až 10. října 2016 za podmínky, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a provedení jako v roce
2015, v souladu se stávajícím územním souhlasem ze dne 21.04.2015, včetně mobiliáře a použitých materiálů.
RM 341 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

2.8 Nabídka pozemku k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/8 - Flash Příloha: RM 341 - 2/8 - Flash
Identifikace:
Město má zájem od pí J. P. koupit pozemky p. p. č. 223/9 o výměře 469 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, a p. p. č. 753/15 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k.
ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, a to za kupní cenu 117,14 Kč/m2 pozemku. Kupní cena v místě a čase
obvyklá byla zjištěna znaleckým posudkem. Přílohy: snímek mapy1, snímek mapy 2, ortofoto 1, ortofoto 2.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit koupi pozemků.
Odůvodnění:
Odbory koupi pozemků pod komunikací a chodníkem doporučují.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi radní zvažovali, zda kromě pozemků navržených k odkoupení, v textu usnesení k tomuto bodu, se
zajímat i o pozemky další, protože pí P. nabízí i další plochy a dala by přednost jedinému kupci, nejlépe městu. Úvahy
se týkaly např. nabízených lesních pozemků se vzrostlým lesem, kde jejich nákup by např. podpořil vedoucí SL, p.
Rek. Ten byl na RM přizván ke konzultaci. Nakonec se radní shodli, že v rámci tohoto bodu budou v usnesení ZM
doporučeny ke koupi původně navržené pozemky, o které má město zájem a co se pak týká pozemků ostatních, tak
bude o tom nadále jednáno - viz usnesení v bodě 2/10.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 341- 14436/16,

(uložen úkol číslo 20847).

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. p. č. 223/9 o výměře 469 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace a p. p. č. 753/15 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují, za kupní cenu 117,14 Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 55.290 Kč.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.9 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: TS) Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/9 - Flash Příloha: RM 341 - 2/9 - Flash
Identifikace:
1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 106/3 v k. ú. Spy.
K rozhodnutí:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Strom roste v blízkosti posezení u klubovny Spy, ve svažitém terénu, kořeny stromu jsou obnaženy. Při terénním
šetření za účasti TS a OŽP byla zjištěna i rozsáhlá hniloba v kořenech a v koruně rizikové vidlicovité větvení.
Vysvětlení:

K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 341- 14437/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20848).

RM souhlasí s pokácením 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p. č. 106/3 v k. ú. Spy.
RM 341 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

2.10 Nabídka pozemků k odkoupení v k. ú. Krčín do majetku města - viz bod 2/8
Zdroj. dokum.: RM 341 - 2/10 Příloha: RM 341 - 2/10
Identifikace:
Paní J. P. nabízí městu k odkoupení pozemky uvedené na LV č. 2899 pro k. ú. Krčín a město Nové Město nad Metují:
p. p. č. 221/2 o výměře 12 131 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 223/1 o výměře 1 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 223/2 o výměře
800 m2, druh pozemku zahrada,
p. p. č. 223/14 o výměře 103 m2, druh pozemku zahrada,
p. p. č. 235/1 o výměře
847 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/3 o výměře 10 259 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 236/4 o výměře 7 099 m2, druh pozemku orná půda,
p. p. č. 236/10 o výměře 3 771 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
p. p. č. 236/12 o výměře 346 m2, druh pozemku lesní pozemek,
p. p. č. 236/13 o výměře 298 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/24 o výměře 395 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/25 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 236/26 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
p. p. č. 237/25 o výměře 398 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda.
Dle znaleckého posudku je celková kupní cena v místě a čase obvyklá se zohledněnou tržní hodnotou lesa celkem
791.890 Kč, tj. 20,46 Kč/m2 pozemku.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda jednat nadále i o dalších nabízených pozemcích, kromě těch, které byly již ZM doporučeny ke koupi
v rámci usnesení k bodu 2/8.
Odůvodnění:
Město nemá zájem získávat lesní pozemky pro hospodaření, ale část pozemku p. č. 221/2 v k. ú. Krčín bude dotčená
stavbou cyklostezky, pro kterou je třeba získat pozemek.
Vysvětlení:

Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 2/8. Po delší diskusi se radní většinově shodli v tom, že ještě bude nadále jednáno, a to ve variantách, tzn.: 1/
nákup všech zbylých nabízených pozemků za dohodnutou, sníženou cenu, 2/ nákup pouze malých částí lesních
pozemků nezbytných pro optimální zaústění plánované cyklostezky, 3/ nákup dalších pozemků nerealizovat.
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 341- 14438/16,

(uložen úkol číslo 20849).

RM ukládá OMM jednat s paní J. P. o variantách možné koupě zbylých nabízených pozemků z jejího vlastnictví do vlastnictví
města Nové Město nad Metují, a to ve variantách stanovených RM.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 341 - 15.2.2016

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 Žádost o zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/1 - Flash Příloha: RM 341 - 3/1 - Flash
Identifikace:
Pan P. M. K. žádá o souhlas se záborem staveniště pro zástavbu proluky v Komenského ulici. Z důvodu neomezování
prostoru chodníku a komunikace prostranství před Rychtou volí zásobování stavby přes p. p. č. 368/8 v rozsahu
přiložené situace. Povrch pozemku a inženýrské sítě budou zabezpečeny položením silničních panelů v šíři 3 metry
na štěrkopískový podklad. Po ukončení záboru bude povrch uveden do původního stavu. Vzhledem k rozsahu záboru
a frekventované lokalitě je záležitost předložena k projednání RM. ST se zástupci ORM projednali s žadatelem
uvedenou záležitost na místě. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zásobování staveniště, oproti stavebnímu
povolení, tak bylo na místě městem požadováno, aby si stavebník zajistil souhlasy dotčených sousedů se zřízením
dočasné cesty dle požadavku a poté vydá souhlas i město. Nyní to je předloženo do RM jako informace.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Souhlasíme s navrženým řešením, je pro realizaci stavby tohoto rozsahu optimální.
Vyjádření OVRR: Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu přístupu na staveniště a tato varianta se v rámci SP
neprojednávala, mělo by se řešit v režimu změny stavby. Vzhledem k většímu počtu účastníků pravděpodobně
veřejnou vyhláškou. Za předpokladu, že investor předloží souhlas všech zúčastněných a dotčených tímto „dočasným
záborem“ , dalo by se řešit možná i územním souhlasem jako dočasná stavba. Pochopitelně musel by k tomu být
předložen i plnohodnotný projekt jak by byla vyřešena přístupnost, výšky navážky a opatření pro teplovodní potrubí
atd.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informovala, že podmínka navržená v původním usnesení, tj. získání souhlasů dotčených sousedů se
stavbou, byla splněna, takže tato věta bude z usnesení vypuštěna.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14439/16,

(uložen úkol číslo 20850).

RM bere na vědomí informace o podané žádosti p. P. M. K. a o předaných souhlasech sousedů s dočasnou příjezdovou
cestou. RM souhlasí se záborem veřejného prostranství pro dočasnou příjezdovou cestu na staveniště ve znění přílohy č. RM
341 - 3/1, s podmínkou, že povrch pozemku a inženýrské sítě budou zabezpečeny položením silničních panelů v šíři 3 m na
štěrkopískový podklad a po ukončení záboru bude povrch uveden do původního stavu.
RM 341 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

3.2 Nadace VIA (Fond kulturního dědictví) - podání žádosti o dotaci

Identifikace:
Nadace VIA vyhlásila program Fond kulturního dědictví, jehož cílem je podpořit vazby lidí k místu, kde žijí. Jedním ze
způsobů jak toho dosáhnout je podpora společných oprav drobných památek místního významu. Cílem není pouze
samotná oprava, ale i zapojení místních obyvatel. Podporovány jsou drobné památky sakrálního či světského
významu (kapličky, boží muka, pomníčky, volně stojící sochy, smírčí kříže, atd.) Příspěvek na obnovu a oživení
památky činní až 40.000 Kč. Obce mohou žádat o grant ve výši 20-60 % celkových nákladů. Žádosti se předkládají do
dne 07.03.2016. ORM předkládá RM k posouzení podání žádosti do tohoto programu. Předmětem žádosti je obnova
poničeného kříže u vjezdu do městské části Spy. Restaurátorským posudkem byla cena obnovy stanovena na 35.000
Kč. Požadovaná výše grantu bude 60 % z celkových nákladů, tedy 21.000 Kč. Do projektu je nutné zahrnout i práci a
aktivity s místní komunitou, což je jedno z kritérií hodnocení projektu. Akce bude hrazena z org. 1615 - místní památky.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti do programu Fond kulturního dědictví Nadace VIA.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 341- 14440/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20851).

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Fond kulturního dědictví Nadace VIA na obnovu poničeného kříže u
vjezdu do městské části Spy.
RM 341 Schvaluje.

STIS

Stránka 20 z 52

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

3.3 Rozšíření položky rozpočtu "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD"

Identifikace:
V rozpočtu 2016 byla schválena částka 250 tis. Kč na akci "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD".
V letošním roce by se měla nechat zpracovat PD, která by se použila do žádosti o dotaci na rekonstrukci tohoto
chodníku. Součástí stavby chodníky by byla i realizace opěrné zdi u č. p. 361. Na tuto akci je projektová dokumentace
již zpracována. Během měsíce ledna bylo s vedením diskutováno i o potřebné rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní
(od Nony na vlakové nádraží, pravá strana). Vzhledem k nákladům ve výši cca 3,1 mil. Kč by bylo vhodné též požádat
o dotaci. Nyní ORM vzneslo dotaz, než zahájí výběrové řízení na zpracovatele PD na akci "Chodník v ul. Nádražní
(MNK - Klub, po levé straně), zda tento úsek nerozšířit na ucelenou trasu až na vlakové nádraží. Tzn., že by se tento
úsek rozšířil o chodník od Nony až na vlakové nádraží po pravé straně. Část úseku od Nony po odbočku ke slévárně
je zrekonstruovaný, byly by zde však pravděpodobně nutné úpravy, aby vyhověl bezpečnostnímu auditu, který musí
být přílohou žádosti o dotaci. Odhad nákladů na rekonstrukci chodníku: chodník od MKN ke klubu vč. 2 přechodů a
vč. realizace opěrné zdi u č. p. 361 činí 7 mil. Kč (chodník 2, 7 mil. Kč, 2 přechody 0,7 mil. Kč, opěrná zeď 3,6 mil.
Kč), chodník od Nony až k vlakovému nádraží (pravá strana) 3,1 mil. Kč. Celkem náklady tedy činí 10,1 mil. Kč. Na
tyto chodníky bude možné požádat do IROP(u), kde je předpoklad dotace 85 % z uznatelných nákladů. Nyní je na
zpracování "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD" schváleno 250 tis. Kč. Při schválení rozšíření
zpracování PD o úsek od Nony po vlakové nádraží, navrhuje ORM navýšit tuto částku o 200 tis. Kč, celkem tedy na
450 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit rozšíření položky rozpočtu "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD" na
"Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně, Nona - vlakové nádraží, pravá strana) - PD", schválit navýšení
rozpočtové položky na 450 tis. Kč
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali, zda v případě zprojektování celé linie chodníků a dále pak v případě úspěšné žádosti o dotaci,
bude město schopno, tak velkou investici profinancovat. Ing. Maur opakovaně připomněl, že těmito kroky neustále
zasahujeme do financí určených pro budoucí prioritní záměr výstavby tělocvičny pro "ZŠ Komenského" - určitě by bylo
dobré zpracovat nějakou finanční prognózu ze započítáním takovýchto dalších záměrů, nejlépe to vymezit koncem
volebního období v roce 2018. Diskutovalo se i o tom, zda by neměl být druhý chodník v těch částech, kde fakticky
není v ul. Nádražní užíván, zrušen. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14441/16,

(uložen úkol číslo 20852).

RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky rozpočtu "Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně) - PD" na
"Chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub, po levé straně, Nona - vlakové nádraží, pravá strana) - PD". RM doporučuje ZM schválit
navýšení rozpočtové položky na tuto akci na 450 tis. Kč. Finanční prostředky budou pokryty přesunem 50 tis. z org. 1669 MŠ
Rašínova - rekonstrukce WC a umýváren - I a II.NP (§ 3111), 75 tis. Kč z org. 1604 ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního
zařízení ve ŠD a 75 tis. Kč z org. 1668 ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 21 z 52

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

3.4 Aktuální stav projektů
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/4 - Flash Příloha: RM 341 - 3/4 - Flash
Identifikace:
OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha č. RM 341 - 3/4.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14442/16,

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

(uložen úkol číslo 20853).

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 10.2.2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 3/4.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Nová položka rozpočtu - Technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a T. G. Masaryka - PD
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/5 - Flash Příloha: RM 341 - 3/5 - Flash
Identifikace:
S ohledem na to, že je nabízen k prodeji pozemek p. p. č. 2034/24 v oblasti "Zlatého trojúhelníku", a tento pozemek je
zatížen stávajícím plynovodem, který je Regulačním plánem navržen k přeložení do proluky mezi ul. Nerudova a T. G.
Masaryka, která je šířkově omezena a musí zde být v budoucnu uloženy i další sítě (ČEZ, vodovod, kanalizace,
optický kabel, ...), tak ORM navrhuje zpracovat městem PD na uložení technické infrastruktury v této proluce vč.
projednání se všemi vlastníky sítí. Důvodem je jistota, že po prodeji pozemku se všechny sítě vejdou do uvedené
proluky.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016, doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Pozemek p. p. č. 646/1 o výměře 877 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové
Město nad Metují, by měl být v souladu s Regulačním plánem Rychta, který řeší přeložku sítí do pozemku p. p. č.
2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují. Přeložení plynového vedení by mělo umožnit nabídnout 3 pozemky dle
Regulačního plánu Rychta pro 3 stavby a nebylo by nadále nutné ho nabízet pouze jako jeden celek.
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podala vedoucí ORM - nabízíme městské pozemky ke koupi, pod kterými je uložen plyn. Proto by bylo
vhodné zde řešit přeložení plynu společně s ostatními sítěmi. Doplnil MST - na prezentovaném snímku ukázal, odkud
kam by bylo možné plyn přeložit. Poté MST zmínil další prozatím teoretické varianty ve věci přeložení plynu, a to buď
městem nebo budoucím majitelem. Přeložka dle tabulek vychází max. na částku do 100.000 Kč.
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14443/16,

(uložen úkol číslo 20854).

RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu 2016 "Technická infrastruktura v proluce mezi ul. Nerudova a
T. G. Masaryka - PD". RM doporučuje ZM schválit RO - přesun 45 tis. Kč z org. 1669 MŠ Rašínova - rekonstrukce WC a
umýváren - I a II.NP (§ 3111) na tuto novou akci.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Pravidla při zřízení vyhrazeného parkovacího místa
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/6 - Flash Příloha: RM 341 - 3/6 - Flash
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 336-14223/15 "Žádost o vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP" byla
zpracována "Pravidla při zřízení vyhrazeného parkovacího místa". Tato pravidla se odkazuji na žádost ODSH, ve které
je požadováno doložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Tato žádost ODSH je přílohou pro vyjádření vlastníka pozemku, tak
aby žadatel nemusel duplicitně vyplňovat jinou žádost.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Jakmile proběhne aktualizace žádostí, bude vložen odkaz na tyto žádosti do pravidel a samotná pravidla budou
umístěna na web města.
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14444/16
RM bere na vědomí "Pravidla při zřízení vyhrazeného parkovacího místa", která se umístí na webové stránky města Nové
Město nad Metují.
RM 341 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Aktuální stav dotačních možností
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/7 - Flash Příloha: RM 341 - 3/7 - Flash
Identifikace:
ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 341- 14445/16
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města ve znění přílohy č. RM
341 - 3/7.
RM 341 Bere na vědomí.
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3.8 Informace o záboru veřejného prostranství
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/8 - Flash Příloha: RM 341 - 3/8 - Flash
Identifikace:
Průmstav Náchod s.r.o. požádal o zábor veřejného prostranství pro zástavbu proluky v ul. Komenského v rozsahu
přiložené situace (viz příloha č. RM 341 - 3/8). Výměra záboru je 81,2 m2, doba záboru ode dne 19.02.2016 do dne
31.12.2016. K navrženému záboru vydal DI PČR souhlas. Protože se jedná o úpravu provozu ve frekventované části
města, předkládá ORM záležitost k projednání RM. ORM k záboru stanovuje obecnou podmínku zabezpečení
chodníku a plochy pro zásobování před poškozením a ochranu inženýrských sítí v souladu s podmínkami správců sítí.
Pozemek bude po ukončení záboru protokolárně předán.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí / souhlasit s podmínkou.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku
města

Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo odsouhlaseno s dovětkem - projednání nějakého provizorního průchodu + předat doplňující informaci
na koncepční RM, tj. dne 29.02.2016.
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 341- 14446/16,

(uložen úkol číslo 20855).

RM bere na vědomí rozsah a dobu záboru veřejného prostranství ve znění přílohy č. RM 341 - 3/8 a ukládá ORM vydat
souhlas s technickými podmínkami, protokolárně předat a převzít předmět záboru a předat finančnímu odboru podklad pro
stanovení místního poplatku - výměru a dobu záboru. Před vydáním souhlasu RM ukládá ST jednat se žadatelem o možnosti
zajištění provizorního průchodu kolem stavby "Obchod zeleniny a potravin, bistro a 2 byty na pozemku st. p. č. 425/1, st. p. č.
425/2 a p. p. č. 368/8 a p. p. č. 2034/23" a o výsledku projednání informovat v RM 342.
RM 341 Bere na vědomí.
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3.9 Žádost o vyjádření RM a ZM - řešení situace s nakládáním odpadních vod
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/9 - Flash Příloha: RM 341 - 3/9 - Flash
Identifikace:
Paní J. D. a paní B. F. žádají o vyjádření RM a ZM ve věci řešení situace s nakládáním odpadních vod. Podrobnosti
viz příloha č. RM 341 - 3/9. Jelikož jde o řešení likvidace odpadních vod z domu žadatelů, může RM pouze zaujmout
stanovisko za město, jaké z možných řešení podporuje. Ostatní je ale již záležitostí stavebního řízení, tzn. že žadatelé
musí podat žádost na OVRR, potažmo OŽP a celou problematiku řešit s nimi. Město zde bude pouze účastníkem
řízení a pokud v rámci řešení by mělo dojít k nějakým zásahům do městských pozemků, tak se v takovýchto řízeních
vyjadřuje OMM, které město při nich zastupuje. V souladu s názorem odborných útvarů město preferuje řešení, které
spočívá v čerpání odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu s tím, že u této varianty bude muset žadatel
technicky dořešit podchod pod nemovitosti a dále s městem řešit věcné břemeno umístění výtlačného potrubí v
městském pozemku p. č. 2288/1, tj. přístupová komunikace k domu. Tomuto řešení dává město přednost před tím, že
by za domem byla na městském pozemku umístěna ČOV a v případě, že by to vyhovělo podmínkám
hydrogeologického průzkumu, by vyčištěná voda byla vypouštěna do vsaku na tomto městském pozemku.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + vyjádřit se za město k řešení situace s nakládáním odpadních vod, tj. stanovisko k navrhovaným
variantám řešení.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP - viz příloha č. RM 341 - 3/9.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal TAJ + informoval o doručeném dopise paní MUDr. H. M. s dotazem na stavební úřad, proč
vlastníci č. p. ji žádají o souhlas se stavbou - přípojkou do městské kanalizace.
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 341- 14447/16
RM projednala žádost paní J. D. a paní B. F. ve věci řešení situace s nakládáním odpadních vod. RM konstatuje, že město v
souladu s názorem odborných útvarů preferuje řešení, které spočívá v čerpání odpadní vody do kanalizace pro veřejnou
potřebu s tím, že u této varianty bude muset žadatel technicky dořešit podchod pod svým domem a dále s městem řešit
věcné břemeno umístění výtlačného potrubí v městském pozemku p. č. 2288/1, tj. přístupová komunikace k domu. K dalšímu
postupu RM odkazuje žadatelky na jednání s dotčenými orgány státní správy, tj. OVRR a OŽP. RM ukládá OMM zastupovat
město v příslušném stavebním řízení v duchu tohoto usnesení.
RM 341 Rozhodla.
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3.10 Informace k odevzdanému návrhu Změny č. 1 RP MPR Nové Město nad Metují
Zdroj. dokum.: RM 341 - 3/10 - Flash Příloha: RM 341 - 3/10 - Flash
Identifikace:
Dne 04.02.2016 obdržel pořizovatel (OVRR) od projektanta (arch. Matoušek) dokumentaci návrhu Změny č. 1 RP
MPR. Pořizovatel zahájí projednání návrhu RP MPR a oznámí konání společného jednání s dotčenými orgány, které
se uskuteční začátkem dubna 2016. Oznámení o zahájení projednání bude vyvěšeno veřejnou vyhláškou. K
společnému jednání lze uplatnit připomínky. Po společném jednání může dojít k úpravě návrhu, který bude muset být
znovu posouzen dotčenými orgány. Po případné úpravě bude oznámeno konání veřejného projednání, které lze
pouze odhadnout na léto až podzim 2016 - dle náročnosti předchozího projednání. K veřejnému projednání lze
uplatnit námitky a připomínky. Po veřejném jednání je opět možná úprava včetně opakovaného projednání. Pokud by
projednání návrhu Změny č. 1 RP MPR bylo bez větších komplikací, mohla by být schválena ke konci tohoto roku.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních zaměřená na budoucí kroky a postup, tj. projednání s veřejností, řešení rozporuplných
stanovisek památkářů vůči návrhům zámku apod. OMM informovalo, aby radní, pokud mají k návrhu konkrétní
připomínky, je předali na OMM. Debatovalo se mj. i o tom, zda by právě v rámci schvalování upraveného RP MPR
nešlo najít způsob jak řešit trasu silnice I. třídy přes městskou památkovou rezervaci.
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 341- 14448/16
RM bere na vědomí předložené materiály a informace o návrhu ke Změně č. 1 Regulačního plánu Městské památkové
rezervace Nové Město nad Metují a o dalších postupech jeho projednávání.
RM 341 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Dotaz radního Ing. Maura, MBA, ve věci stavu objektu kláštera v ul. Komenského

Identifikace:
Pan Ing. Maur, MBA, se dotázal, zda se plánuje oprava kláštera Milosrdných bratří v ul. Komenského a případně na
kdy? Stav objektu je špatný a hrozí opadávání omítky a říms - týká se to kostela.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Vilém Maur, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
MST - oprava vlastníků kláštera byla přislíbena v letošním roce. Povolení stavebním úřadem bylo vydáno.
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Čl 4

RM 341 - 15.2.2016

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.01.2016
(Int.: OSN/402) Zdroj. dokum.: RM 341 - 4/1 - Flash Příloha: RM 341 - 4/1 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14449/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20856).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.01.2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 4/1.
RM 341 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2016
(Int.: OSN/403) Zdroj. dokum.: RM 341 - 4/2 - Flash Příloha: RM 341 - 4/2 - Flash
Identifikace:
Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 341- 14450/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20857).

RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.01.2016 ve znění přílohy č. RM 341 4/2.
RM 341 Bere na vědomí.
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4.3 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
(Int.: OSN//404)
Identifikace:
Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují o inflační
koeficient 0,3 % ode dne 01.03.2016.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zvýšením nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad
Metují o inflační koeficient 0,3 % pro rok 2016 ode dne 01.03.2016.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá každoročně navýšení nájemného pro jednotlivé
nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro letošní rok se jedná o cca 7.500 Kč
za kalendářní rok ze 34 nájemních smluv. K navyšování nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od r. 2004.
Vzhledem k zanedbatelné výši inflace (0,3 %) OSN doporučuje od tohoto kroku pro letošní rok ustoupit. Míra inflace je
nízká a ze strany nájemců bude tento krok vnímán jako vstřícné gesto.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14451/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20858).

RM souhlasí se s ponecháním nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město nad Metují
pro rok 2016 ve stávající výši z důvodu nízké míry inflace (0,3%).
RM 341 Souhlasí.
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4.4 Zveřejnění záměru výpůjčky - objekty hasičských zbrojnic
(Int.: OSN/405)
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor (nebytových prostor) hasičských zbrojnic. Jedná se o prostory hasičské zbrojnice
Krčín, v celkové výměře 115,5 m2, umístěné v objektu bez čísla popisného, který je součástí st. p. č. 277, dále o
prostory hasičské zbrojnice Vrchoviny v celkové výměře 203 m2, umístěné v objektu č. p. 64, který je součástí st. p. č.
114, dále prostory hasičského skladu v celkové výměře 103,9 m2, umístěné v objektu bez čísla popisného, který je
součástí st. p. č. 124, dále prostory hasičské zbrojnice Spy, v celkové výměře 24 m2, umístěné v objektu bez čísla
popisného, který je součástí st. p. č. 77 a prostory bývalé tělocvičny, v celkové výměře 56,2 m2, umístěné v objektu č.
p. 4, který je součástí st. p. č. 25. Záměr je zveřejněn jako výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a
je zveřejněn za účelem narovnání právního stavu, mezi vlastníkem a současnými uživateli (spolky SDH).
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Po kontrole IA vyšlo najevo, že místní spolky Sbory dobrovolných hasičů užívají objekty města bez právního důvodu.
Tzn., že se jedná o organizace, které vystupují, jako samostatné právní osoby a které nemají sepsanou žádnou
smlouvu, která je opravňuje užívat objekty ve vlastnictví města. Jedná se o stav, který zde panuje dlouhodobě (SDH
nikdy neměli sepsanou žádnou smlouvu). Z výše uvedeného plyne, že se jedná o narovnání právního stavu.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14452/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20859).

RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky prostor (nebytových prostor) hasičských zbrojnic v rozsahu: hasičská zbrojnice
Krčín, v celkové výměře 115,5 m2, umístěná v objektu bez čísla popisného, který je součástí st. p. č. 277, dále prostor
hasičské zbrojnice Vrchoviny v celkové výměře 203 m2, umístěné v objektu č. p. 64, který je součástí st. p. č. 114, dále
prostory hasičského skladu v celkové výměře 103,9 m2, umístěné v objektu bez čísla popisného, který je součástí st. p. č.
124, dále prostory hasičské zbrojnice Spy, v celkové výměře 24 m2, umístěné v objektu bez čísla popisného, který je
součástí st. p. č. 77 a prostory bývalé tělocvičny, v celkové výměře 56,2 m2, umístěné v objektu č. p. 4, který je součástí st. p.
č. 25. Záměr bude zveřejněn, jako výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a je zveřejněn za účelem
narovnání právního stavu, mezi vlastníkem objektů a jejich současnými uživateli (spolky SDH).
RM 341 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

4.5 Změna a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008 - nájem prostoru pro
podnikání plynové kotelny č. p. 415
(Int.: OSN/406) Zdroj. dokum.: RM 341 - 4/5 - Flash Příloha: RM 341 - 4/5 - Flash
Identifikace:
Jedná se o Změnu a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008 - plynová kotelna v objektu
č. p. 415, ul. 28. října (objekt Domu Zdraví, doba neurčitá). Změna a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 01.02.2008 řeší změnu výpočtu a výši ceny pronájmu pro jednotlivé kalendářní roky.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Změna a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008.
Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s. r. o. upřesňuje předpokládané ceny za pronájmy plynových
kotelen. Tyto ceny vznikají na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a vychází z množství
vyrobeného tepla (GJ) za rok. Dodatek řeší nový způsob stanovení nájemného pro rok 2016 a roky následující. Tento
způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeném Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14453/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20860).

RM schvaluje Změnu a doplněk č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008 - plynová kotelna v objektu č. p.
415, ul. 28. října, ve znění přílohy č. RM 341 - 4/5, týkající se určení výše nájemného pro rok 2016 a roky následující. RM
pověřuje ST podpisem Změny a doplňku č. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.02.2008.
RM 341 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zápis č. 119 Bytové komise ze dne 10.02.2016
(Int.: OSN/407) Zdroj. dokum.: RM 341 - 4/6 - Flash Příloha: RM 341 - 4/6 - Flash
Identifikace:
Zápis č. 119 Bytové komise ze dne 10.02.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení:

K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14454/16,

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

(uložen úkol číslo 20861).

RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 119 Bytové komise ze dne 10.02.2016, ve znění přílohy č. RM 341 - 4/6.
RM 341 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

4.7 Oznámení o ukončení obnovené nájemní smlouvy - prostory pro podnikání, č. p. 36, ul. T. G. Masaryka
(Int.: OSN/408) Zdroj. dokum.: RM 341 - 4/7 Příloha: RM 341 - 4/7
Identifikace:
Jedná se o oznámení o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka (ordinace RTG, 119,3 m2), který měla v pronájmu MUDr. Jana Zemanová, IČO: 48652237. Nájemní
smlouva byla automaticky prodloužena dle § 2230, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do dne 01.06.2016.
Spolu s oznámením o ukončení nájemní smlouvy, žádá nájemce o uzavření Dohody o ukončení nájmu ke dni
30.04.2016, tedy dříve než fakticky skončí. OSN žádá o možnost zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání
na dobu 1 měsíce, s přiměřenou inzercí a za standardních podmínek tj. doba neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta,
minimální cena nájemného 950 Kč/m2/rok.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení o ukončení nájmu, ne/souhlasit s dohodou o ukončení nájmu, souhlasit se zveřejním
záměru pronájmu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje souhlasit se zkrácením doby nájmu dohodou pouze za předpokladu navázání na nájem novým
nájemcem.
Vysvětlení:

Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, že by ještě měl být učiněn pokus, aby i nadále RTG ve městě někde fungoval, příp. i se
sníženým nájemným.
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 341- 14455/16,

(uložen úkol číslo 20862).

RM bere na vědomí oznámení o ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka (ordinace RTG, 119,3 m2), který měla v pronájmu MUDr. Jana Zemanová, IČO: 48652237. RM souhlasí s
ukončením nájmu dohodou před dnem 01.06.2016 pouze v případě, že bude znám nový nájemce, který na nájem MUDr.
Jany Zemanové naváže. V návaznosti na výše uvedené RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu prostor pro podnikání v
objektu č. p. 36 na dobu 1 měsíce, s přiměřenou inzercí a za standardních podmínek tj. doba neurčitá, tříměsíční výpovědní
lhůta, minimální cena nájemného 950 Kč/m2/rok. RM ukládá ST jednat s nájemkyní či s jiným zdravotnickým zařízením o
pokračování služeb rentgenu v Novém Městě nad Metují.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 341 - 15.2.2016

Školství, kultura a sport

15:40

OSKS

5.1 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/1 - Flash Příloha: RM 341 - 5/1 - Flash
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá v souladu s "Opatřením č. 14 Rady města Nové Město nad Metují k příspěvkovým
organizacím" o souhlas s podáním žádosti o grant ve výši 34 tis. Kč z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje "Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže".
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o grant.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14456/16
RM souhlasí s podáním žádosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o grant ve výši 34 tis. Kč z
dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže". RM
děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 341 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost "ZŠ Komenského" o odvoz žáků na soutěž
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/2 - Flash Příloha: RM 341 - 5/2 - Flash
Identifikace:
Vedení "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas odvezením 6 žáků a pedagogického dozoru vozidlem TS na regionální
kolo soutěže "Mladý chemik", které se uskuteční v Pardubicích dne 17.02.2016. Vzhledem k velkému množství
materiálu na prezentaci projektu není možné použít hromadnou dopravu. S vedoucím TS bylo předběžně jednáno a s
odvozem souhlasí.
K rozhodnutí:
Schválit odvoz žáků a pedagogického dozoru vozidlem TS na soutěž do Pardubic.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: S odvozem souhlasíme.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 341- 14457/16,

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

(uložen úkol číslo 20863).

RM souhlasí s odvozem 6 žáků a pedagogického dozoru Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a regionální kolo soutěže "Mladý chemik", které se uskuteční v Pardubicích dne 17.02.2016. RM ukládá TS tento
odvoz bezúplatně zajistit.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

5.3 Zápis č. 3 ze zasedání MIA parlamentu
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/3 - Flash Příloha: RM 341 - 5/3 - Flash
Identifikace:
Dne 07.01.2016 se sešel ke svému jednání MIA parlament. Na úvod jednání byla jednohlasně schválena Pravidla MIA
parlamentu, dále byla projednávána možnost propagace MIA parlamentu a byl zadán úkol - napsat článek do
Novoměstského zpravodaje. V další části jednání přednesli členové MIA parlamentu podněty ze školních parlamentů
a byly zadány úkoly pro předsedu, koordinátorku a členy MIA parlamentu.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 3 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 07.01.2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14458/16
RM se seznámila se zápisem č. 3 ze zasedání MIA parlamentu ze dne 07.01.2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 5/3 a bere
tento zápis na vědomí.
RM 341 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost Aeroklubu o zapůjčení krytého pódia
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/4 - Flash Příloha: RM 341 - 5/4 - Flash
Identifikace:
Předseda Aeroklubu Nové Město nad Metují žádá RM o schválení bezplatného zapůjčení a postavení krytého pódia
na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy", na zahájení Novoměstského hrnce smíchu a oslavy 70. let
založení Aeroklubu z.s. ve dnech 10. a 11.06.2016 na letišti v Novém Městě nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. ve dnech 10. a 11.06.2016.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14459/16,

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

(uložen úkol číslo 20864).

RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu z.s. na "Branně bezpečnostní den pro školy",
zahájení Novoměstského hrnce smíchu a oslavy 70. let založení Aeroklubu ve dnech 10. a 11.06.2016 v areálu
novoměstského letiště. Aeroklub z.s. bezplatným zapůjčením, postavením a úklidem krytého pódia obdrží od města Nové
Město nad Metují nefinanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s odvozem, postavením a
úklidem krytého pódia.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 20.6.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

5.5 Žádost MK o zapůjčení pódia - Brány města dokořán
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/5 - Flash Příloha: RM 341 - 5/5 - Flash
Identifikace:
Ředitelka MK žádá RM o schválení zapůjčení a postavení krytého pódia a koberce na tradiční akci "Brány města
dokořán", která se uskuteční v sobotu 23.04.2016 na Husově náměstí.
K rozhodnutí:
Schválit zapůjčení a postavení krytého pódia MK.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční akci, TS nemají problém se součinností při této akci.
Vysvětlení:

K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14460/16,

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

(uložen úkol číslo 20865).

RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia a koberce městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci
"Brány města dokořán", která se uskuteční na Husově náměstí v sobotu 23.04.2016. RM ukládá TS zajistit technickou
výpomoc s postavením a úklidem pódia, s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním
odpadkových košů. RM ukládá MP zajistit dohled nad celou akcí.
RM 341 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 25.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Zápis č. 4 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/6 - Flash Příloha: RM 341 - 5/6 - Flash
Identifikace:
Dne 28.01.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT byla informována o odvolání dvou členů KSPORT, na
jednání se představil nový spolek Sportovní Centrum Nové Město nad Metují, IA informoval o výsledcích hlasování
jednotlivých členů KSPORT a o zařazení sportovních klubů do výkonnostních kategorií. KSPORT projednala a
schválila návrh na vyhodnocení sportovců města za rok 2015 a doporučuje RM tento návrh schválit - zařazeno jako
samostatný bod RM 341 - 5/7. KSPORT doporučuje RM zajistit vypracování nových "Pravidel pro vyhodnocování
sportovců Nového Města nad Metují" - zařazeno jako samostatný bod RM 341 - 5/8, KSPORT dále doporučuje RM
zajistit vypracování koncepce rozvoje sportu v Novém Městě nad Metují - zařazeno jako samostatný bod RM 341 5/9. KSPORT doporučuje RM jmenovat nového člena KSPORT za Plavecký oddíl Nové Město nad Metují - zařazeno
jako samostatný bod RM 341 - 5/10.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 4 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14461/16
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání sportovní komise ze dne 28.01.2016 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 341 - 5/6.
RM 341 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

5.7 Vyhlášení sportovců Nového Města nad Metují za rok 2015 - podnět KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/7 - Flash Příloha: RM 341 - 5/7 - Flash
Identifikace:
Dne 28.01.2016 se sešla ke svému jednání sportovní komise. KSPORT projednala návrh na vyhodnocení sportovců
Nového Města nad Metují za rok 2015 a předkládá ho RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit návrh sportovní komise na vyhodnocení sportovců za rok 2015.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o vhodnosti některých nominací. Protinávrh na vyřazení jednoho z navržených přijat nebyl hlasováno - 2 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Poté bylo hlasováno o původním navrženém usnesení - 4 pro, 2 proti, 0 se
zdržel - usnesení bylo schváleno, tj. byly schváleny všechny nominace.
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 341- 14462/16,

(uložen úkol číslo 20866).

RM schvaluje navržené sportovce, kolektivy a trenéry k vyhodnocení jako Sportovce Nového Města nad Metují za rok 2015
ve znění přílohy č. RM 341 - 5/7. RM dále schvaluje finanční odměny pro vyhodnocené sportovce formou daru ve výši dle
znění přílohy č. RM 341 - 5/7. RM ukládá OŠKS zajistit průběh slavnostního večera u příležitosti ocenění sportovců za rok
2015.
RM 341 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Pravidla pro vyhodnocování sportovců města - podnět KSPORT

Identifikace:
Dne 28.01.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednala a schválila návrh na vyhodnocení
sportovců města za rok 2015 a zároveň doporučuje RM zajistit vypracování nových "Pravidel pro vyhodnocování
sportovců Nového Města nad Metují". Důvodem je nespokojenost některých členů komise se stávajícími pravidly,
podle kterých se vyhodnocují jednotlivci pouze v individuálních sportech a kolektivy pouze v kolektivních sportech.
K rozhodnutí:
Schválit vypracování nových "Pravidel pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují".
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal vedoucí OŠKS. Poté radní hlasovali o upraveném usnesení ve smyslu: "RM nesouhlasí s
přepracováním "Pravidel pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují". Hlasováno - 6 pro.
K Čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 341- 14463/16
RM nesouhlasí s přepracováním "Pravidel pro vyhodnocování sportovců Nového Města nad Metují".
RM 341 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

5.9 Koncepce rozvoje sportu v Novém Městě nad Metují - podnět KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/9 - Flash Příloha: RM 341 - 5/9 - Flash
Identifikace:
Dne 28.01.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s nabídkou zpracování koncepce
rozvoje sportu ve městě a doporučuje RM zajistit vypracování takovéto koncepce. Záměrem koncepce sportu je
vytvořit dokument sloužící představitelům města jako opora pro rozhodování o podpoře sportu. Koncepce rozvoje
sportu by měla zajistit, že finanční podpora sportu bude využita efektivně, s ohledem na rozpočtové možnosti města,
potřeby obyvatel a sportovních klubů. Koncepci rozvoje sportu mají zpracovanou již mnohá města, např. Kolín,
Strakonice, Boskovice. Zpracování takovéto koncepce pro naše město by podle vyjádření projektových manažerů
představovalo finanční náklady ve výši 200-300 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat možnost zpracování koncepce rozvoje sportu pro naše město a stanovit další postup.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních se týkala Koncepce rozvoje sportu v Novém Městě nad Metují, strategie, podpory, modernizace a
budoucnosti sportu ve městě. RM v této chvíli nevidí nutnost zpracování koncepce.
K Čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 341- 14464/16
RM byla seznámena s podnětem Komise sportovní na zpracování koncepce rozvoje sportu pro Nové Město nad Metují.
RM 341 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Doplnění nového člena do KSPORT - podnět KSPORT

Identifikace:
Dne 28.01.2016 se sešla ke svému jednání KSPORT a doporučuje RM jmenovat paní Renatu Šmejkalovou novou
členkou KSPORT za Plavecký oddíl Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Schválit jmenování nové členky KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 341- 14465/16,

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

(uložen úkol číslo 20867).

RM jmenuje novou členkou Komise sportovní paní Renatu Šmejkalovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 14.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

5.11 Dopis radní KHK - střední školství ve městě
Zdroj. dokum.: RM 341 - 5/11 - Flash Příloha: RM 341 - 5/11 - Flash
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 336 - 14227/15 ze dne 07.12.2015 uložila ST oslovit radní KHK pro školství s
požadavkem předložit vyhodnocení sloučení Střední průmyslové školy a SOU Nové Město nad Metují, a to vč.
prognózy integrovaného středního školství ve městě. Dopis Mgr. Táně Šormové, radní KHK pro školství, byl odeslán
dne 15.12.2015. Ve středu 10.02.2016 paní radní navštívila ST a 11.02.2016 přišla písemná odpověď na výše
uvedený dopis ST - viz příloha RM 341 - 5/11.
K rozhodnutí:
Seznámit se s dopisem radní KHK pro školství.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

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

Z podrobnějšího projednání:
Krátké úvodní slovo podal radním MST. Následovala rozsáhlá diskuse z oblasti středního školství ve městě.
K Čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 341- 14466/16,

(uložen úkol číslo 20868).

RM se seznámila s odpovědí radní KHK pro školství Mgr. Táni Šormové na dopis ST ze dne 15.12.2015. RM ukládá ST jako
členu Školské rady při SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují hledat společně s vedením školy další cesty ke zkvalitnění a
dalšího rozvoje školy, především v oblasti strojírenského vzdělávání.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 11.4.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 341 - 15.2.2016

Finance

16:30

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2015
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/1 - Flash Příloha: RM 341 - 6/1 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 105-7226/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2015 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Rozpočtová opatření 2016
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/2 - Flash Příloha: RM 341 - 6/2 - Flash
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 111-7366/15 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2016 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším
zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení:
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

6.3 Odpisový plán na rok 2016
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/3 - Flash Příloha: RM 341 - 6/3 - Flash
Identifikace:
RM je předložena ke schválení Příloha ke Směrnici č. 3/2010 - evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká
odpisového plánu na rok 2016. Jedná se o každoroční aktualizaci plánu odpisů.
K rozhodnutí:
Schválit odpisový plán na rok 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14467/16
RM schvaluje přílohu ke Směrnici č. 3/2010 - evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisového plánu na
rok 2016 ve znění přílohy č. RM 341 - 6/3.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OF, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Žádost o dotaci TJ Spartak
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/4 - Flash Příloha: RM 341 - 6/4 - Flash
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují předkládá žádost o pomoc se spolufinancováním dvou plánovaných projektů.
První projekt řeší financování rekonstrukce osvětlení zimního stadionu (ZS) a nákup nové rolby. Celkové
předpokládané náklady činí 4 579 tis. Kč, z toho spolufinancování 916 tis. Kč. Výsledky podané žádosti budou známy
v dubnu a v případě úspěchu by TJ Spartak zažádala o dotaci na spolufinancování projektu, která bude předložena na
dubnovém zasedání ZM. Druhý projekt řeší chladící zařízení na mrazení plochy ZS, které je zastaralé, ekonomicky a
provozně náročné a zejména v havarijním stavu. Projekt předpokládá celkové náklady na přípravné práce ve výši
655,55 tis. Kč (projektová a prováděcí dokumentace, zpracování a podání žádosti a výběrové řízení). Celkové náklady
na realizaci (v roce 2017) pak jsou v předpokládané výši 7 210 tis. Kč. Z dotace by bylo pokryto 85 % uznatelných
nákladů, včetně přípravných prací. TJ Spartak žádá o poskytnutí dotace ve výši 655,55 tis. Kč na úhradu přípravných
prací projektu. V případě poskytnutí dotace by pak částka proplacená z dotace na přípravné práce sloužila na
spolufinancování realizace projektu. Pokud by potřebná částka na spolufinancování nebyla dostatečná, byla by
předložena další žádost o dotaci. V případě neúspěchu při první žádosti se předpokládají další 3 výzvy, pro které by
bylo možné využít zpracovanou PD vč. výběrového řízení. Podrobnosti viz příloha č. RM 341 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o tom, co v oblasti financí a rozpočtu města bude poskytnutí požadované dotace znamenat.
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14468/16,

(uložen úkol číslo 20869).

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace pro TJ Spartak Nové Město nad Metují na přípravné práce (projektová a
prováděcí dokumentace, zpracování a podání žádosti a výběrové řízení) projektu rekonstrukce chlazení zimního stadionu. V
případě realizace projektu bude částka dotace proplacená za přípravné práce použita na spolufinancování realizace projektu.
RM doporučuje ZM schválit RO - poskytnutí dotace pro TJ Spartak (chlazení plochy) v částce 655,55 tis. Kč. Finanční
prostředky budou pokryty navýšením rozpočtu pokrytého z financování - 8115 - změna stavu prostředků na bankovních
účtech o částku 655,55 tis. Kč. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

6.5 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/5 - Flash Příloha: RM 341 - 6/5 - Flash
Identifikace:
Schválení likvidace, převodu a prodeje majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 341 - 6/5.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení:

K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14469/16,

Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

(uložen úkol číslo 20870).

RM schvaluje způsob likvidace, převodu a prodeje majetku města ve znění přílohy č. RM 341 - 6/5.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.6 Projekt "Senior v bezpečí" - zapojení města do projektu
Zdroj. dokum.: RM 341 - 6/6 Příloha: RM 341 - 6/6
Identifikace:
Žádost firmy Antišmejdi s.r.o. o zvážení ve věci připojení se k projektu "Senior v bezpečí" - viz příloha č. RM 341 - 6/6
na tzv. "žlutém papíře".
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit připojení se města Nové Město nad Metují k projektu "Senior v bezpečí".
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Z finančních důvodů nedoporučuji další rozšiřování příjemců dotací mimo region Novoměstska.
Stanovisko OSV: OSV má v rozpočtu vyčleněné finance na podobnou preventivní akci pro seniory, a to ve formě
divadla. Ucelená osvěta v publikaci by však mohla být zacílena na více seniorů např. nemohoucích, nevyhledávajících
společnost. OSV doporučuje nabídku přijmout a nakoupit cca 50 publikací (max. 3.900 Kč), které by mohly být
případně částečně zapůjčovány např. pečovatelskou službou, a to z rozpočtu OSV na rok 2016.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním TAJ. Radní považují stávající opatření a osvětu za dostačující a nemají zájem o
zapojení města do tohoto projektu.
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14470/16
RM nesouhlasí se zapojením města Nové Město nad Metují do projektu "Senior v bezpečí".
RM 341 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 341 - 15.2.2016

Různé

16:50

7.1 Žádost p. M. W. ve věci zimní údržby a čištění chodníků u domů č. p. 572 a 573 na Malecí
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/1 - Flash Příloha: RM 341 - 7/1 - Flash
Identifikace:
Žádost p. M. W. ve věci zimní údržby a čištění chodníků u domů č. p. 572 a 573 na Malecí. Podrobnosti viz příloha č.
RM 341 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost p. M. W. + ne/souhlasit se zařazením do Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období
2016 - 2017 v Novém Městě nad Metují údržbu a čištění chodníků u domů č. p. 572 a 573 na Malecí.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Vymetací chodníkový stroj v rámci své trasy projíždí okolo všech panelových domů na Malecí. Ke
každému domu a ke každému vchodu a garážím vede přístupový chodník. Není kapacitně možné, aby stroj, který čistí
chodníky od sněhu od Krčína přes město až do Vrchovin zajížděl ke každému domu, ke kterému vede chodník po
pozemku města. Proto jsou chodníky vedoucí k jednotlivým obytným domům zařazeny v plánu zimní údržby jako
neudržované. V případě, že by RM rozhodla o tom, že bude žádosti vyhověno, je třeba si uvědomit, že potom bude
nutné zajišťovat zimní údržbu na všech takovýchto přístupových chodnících ve městě, kdy často jejich údržbu nelze
zajistit jinak než ručně, protože se tam zametací technika nevejde. To by znamenalo značný nárůst nákladů na
provádění zimní údržby, protože bude třeba najmout na tuto práci další brigádníky.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, zda v tomto případě nejde o výjimečnou část, kde prochází podstatně více občanů než v
obdobných částech jiných.
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 341- 14471/16
RM bere na vědomí žádost p. M. W. ve věci zimní údržby a čištění chodníků u domů č. p. 572 a 573 na Malecí. RM v souladu
se stanoviskem TS nesouhlasí se zařazením údržby a čištění chodníků u domů č. p. 572 a 573 na Malecí do Plánu zimní
údržby místních komunikací pro zimní období 2016 - 2017 v Novém Městě nad Metují.
RM 341 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2015 Lesní hospodářské osnovy.
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/2 - Flash Příloha: RM 341 - 7/2 - Flash
Identifikace:
Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2015 ve věci
zpracování Lesních hospodářských osnov. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 28.12.2015 - viz příloha č. RM 341 - 7/2. Smlouva posouzena PRAV.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.01.2015 a pověřit ST podpisem tohoto dodatku.
Odůvodnění:
Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo je nezbytné uzavřít z důvodu změny oprávněné osoby za objednatele a
úpravy ceny (zaokrouhlování) dle Směrnice Mzem.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 341- 14472/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20871).

RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 06.01.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.12.2015, ve znění přílohy č.
RM 341 - 7/2, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
RM 341 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OZP, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.3 Pověření k podpisu smluv o dílo uzavíraných Správou lesů
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/3 - Flash Příloha: RM 341 - 7/3 - Flash
Identifikace:
Pověření vedoucího Odboru správy městských lesů k podepisování městem uzavíraných smluv o dílo. Uzavřené
smlouvy o dílo ze dne 04.01.2016 - viz příloha č. RM 341 - 7/3.
K rozhodnutí:
Pověřit p. Davida Reka, DiS., podepisováním uzavíraných smluv v oblasti správy lesů.
Odůvodnění:
Město každoročně uzavírá cca 80 smluv o dílo na výše uvedené práce v lesích. Vzhledem k potřebě operativnosti při
jejich uzavírání není reálné každou individuálně předkládat RM. Z tohoto důvodu byl vypracován vzor schválený RM č.
215 bod 7/9 ze dne 18.04.2011, do kterého budou p. Davidem Rekem, DiS., vždy doplněny konkrétní údaje týkající se
provedení daného díla a daného pracoviště. Navrhuje se, aby RM pověřila vedoucího Odboru správy městských lesů
k podepisování těchto smluv jménem města. Pololetně je pak RM předkládán na vědomí souhrn takto uzavřených
smluv - viz např. v této RM v bodu 1/1.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 341- 14473/16
RM zmocňuje p. Davida Reka, DiS., k podepisování smluv jménem města v oblasti správy lesů.
RM 341 Zmocňuje.

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Ukončení jmenování stávajících a jmenování nových členek komise sociálně-rozmisťovací
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/4 - Flash Příloha: RM 341 - 7/4 - Flash
Identifikace:
Předseda Komise sociálně-rozmisťovací (dále jen "Komise") - pan Mgr. Lubomír Černý a tajemnice Komise - paní
Mgr. Denisa Plšková žádají RM o ukončení členství v Komisi paní Jarmily Kaválkové (vrchní sestry) a paní Bc. Moniky
Tomášové, DiS. (sociální pracovnice). Zároveň žádají RM o jmenování nových členek Komise sociálně-rozmisťovací,
a to paní Bc. Kateřiny Kozové (sociální pracovnice) a paní Věry Vernerové (sociální pracovnice). Žádost předsedy
Komise sociálně-rozmisťovací - viz příloha č. RM 341 - 7/4.
K rozhodnutí:
Projednat + ukončit jmenování 2 dosavadních členek Komise sociálně-rozmisťovací a jmenovat 2 nové členky Komise
sociálně-rozmisťovací.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 341- 14474/16
RM ruší jmenování členky Komise sociálně-rozmisťovací paní Jarmily Kaválkové a paní Bc. Moniky Tomášové, DiS a děkuje
jim za odvedenou práci. RM jmenuje nové členky Komise sociálně-rozmisťovací paní Bc. Kateřinu Kozovou a paní Věru
Vernerovou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
RM 341 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.5 Kupní smlouva č. 42/16 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 a č. p. 1145 + Dodatek č. 1 k
Příloze č. 3 ke smlouvě č. 34/15 k č. p. 44-47
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/5 - Flash Příloha: RM 341 - 7/5 - Flash
Identifikace:
Vstupní cena do kalkulace za komoditu zemního plynu by měla vycházet z veřejné zakázky, kterou PNT s.r.o.
realizovalo jako centrální zadavatel pro město.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 341- 14475/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20872).

RM schvaluje Kupní smlouvu č. 42/16 o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 6 (budova Radnice) a č. p. 1145 (Dům s
pečovatelskou službou) uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou
teplárenskou s. r. o., IČO: 27471454, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/5, a Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 34/15 Dohoda o ceně a platebních podmínkách - o dodávce a odběru tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, uzavřený
mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a První novoměstskou teplárenskou s. r. o., IČO: 27471454, ve znění
přílohy č. RM 341 - 7/5. Obsahem je stanovení ceny tepla pro rok 2016 a stanovení platebního kalendáře záloh na dodávky
tepelné energie pro rok 2016. RM pověřuje ST podpisem smlouvy a dodatku.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zrušení zakázky malého rozsahu nákup 10 ks PC
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/6 - Flash Příloha: RM 341 - 7/6 - Flash
Identifikace:
Zakázka poptána prostřednictvím e-tržiště.
K rozhodnutí:
Zrušit zakázku.
Odůvodnění:
k hodnocení zbyla pouze 1 nabídka, která byla úplná (ostatní uchazeči nedodali podepsaný návrh smlouvy,
technickou specifikaci, která byla předmětem hodnocení, uvedla špatnou cenu atd.)
Vysvětlení:

K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 341- 14476/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20873).

RM na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení nabídek ruší zakázku malého
rozsahu na nákup 10 ks PC ze dne 28.01.2016 a pověřuje OSÚ (OI) k opětovnému vypsání s uveřejněním na profilu
zadavatele.
RM 341 Ruší.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.7 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/7 - Flash Příloha: RM 341 - 7/7 - Flash
Identifikace:
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 na pojištění majetku podnikatelů a pojištění odpovědnosti uzavřený
mezi městem Nové Město nad Metují a společností Česká Pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO:
45272956, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/7.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Dodatek se týká opravy ve výši pololetní splátky (pojišťovna původně provedla špatný výpočet o 3 Kč).
Vysvětlení:

K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 341- 14477/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20874).

RM schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-22840-28 na pojištění majetku podnikatelů a pojištění odpovědnosti
uzavřený mezi městem Nové Město nad Metují a společností Česká Pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČO:
45272956, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/7 a pověřuje ST podpisem dodatku.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Jmenování členů komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek centrální zakázky na nákup
kancelářských, hygienických a čistících prostředků

Identifikace:
Jedná se o komisi na centrální zakázku pro město a příspěvkové organizace.
K rozhodnutí:
Jmenovat členy komise.
Odůvodnění:
Jedná se o vícekriteriální hodnocení s posouzením předložených vzorků.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 341- 14478/16
RM schvaluje jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Nákup kancelářských, čistících a
hygienických potřeb pro město a jeho PO ve složení: Ing. Michal Beseda, MBA, pí Renata Konvalinová, pí Simona
Hoffmannová, pí Eva Rousková (MŠ Rašínova), Mgr. Vladimír Růžička (MKN), náhradníci: Mgr. Václav Kupka a pí Iveta
Habrová.
RM 341 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.9 Jmenování členů komise na nákup komunálního vozidla

Identifikace:
Jedná se o zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
K rozhodnutí:
Jmenovat členy komise.
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku v režimu zákona, na kterou nelze použít komisi, která je jmenována pro zakázky malého rozsahu.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Připomínka radních - příště předjednat nominace navržených členů - část z nich v tomto případě netušila, že je do
Komise na nákup komunálního vozidla jmenována.
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 341- 14479/16
RM jmenuje na základě doporučení vedoucího TS složení komise pro hodnocení zakázky Nákup komunálního vozidla komisi
ve složení: p. Petr Hable, Ing. Michal Beseda, MBA, p. Miroslav Trojan, Ing. Martin Prouza, p. Jan Smola, náhradníci: p. Kamil
Falta, Mgr. Lubomír Černý, Ing. Jiří Kunte, Ing. Libor Hovorka a Ing. Libor Pozděna.
RM 341 Jmenuje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na léta 2016 - 2020
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/10 - Flash Příloha: RM 341 - 7/10 - Flash
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality předkládá RM ke schválení Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují
na léta 2016 - 2020, která navazuje na Program prevence rizikového chování na roky 2012 - 2015. V rámci
vypracování nové strategie došlo k aktualizaci socio-demografické analýzy, institucionální analýzy a kriminologické
analýzy. Dále byl aktualizován přehled rizikových míst ve městě, rizikových jevů, se kterými se v naší lokalitě
setkáváme a stanovena prioritní cílová skupina strategie prevence. S jednotlivými dílčími aktivitami strategie počítá i v
letech 2016 - 2020, navíc na základě vyhodnocení celé situace jsou stanoveny některé nové preventivní aktivity.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na léta 2016 - 2020.
Odůvodnění:
Nová strategie navazuje na Program prevence rizikového chování na roky 2012 - 2015.
Vysvětlení:

Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - kdo je manažerem prevence kriminality? TAJ - vedoucí Oddělení prevence OSV, paní Dagmar
Dvořáčková. Vzhledem k obsáhlosti Strategie, bude zastupitelům zaslána elektronicky a nebude tištěna do příloh
pozvánky na ZM.
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 341- 14480/16,

(uložen úkol číslo 20875).

RM doporučuje ZM schválit Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na léta 2016 - 2020, ve znění přílohy č.
RM 341 - 7/10.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.11 Dotační titul MV ČR - prevence kriminality 2016
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/11 - Flash Příloha: RM 341 - 7/11 - Flash
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality žádá RM o schválení podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR,
odboru prevence kriminality pro oblast prevence kriminality 2016 - realizace výchovně-rekreačního pobytu pro děti z
rodin ohrožených sociálním vyloučením. Podrobnosti viz příloha č. RM 341 - 7/11.
K rozhodnutí:
Schválit podání žádosti do dotačního titulu odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na realizaci výchovněrekreačního pobytu + pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Jde o každoroční žádost.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 341- 14481/16,

Petr Hable starosta Město

(uložen úkol číslo 20876).

RM schvaluje podání žádosti do dotačního titulu odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na realizaci výchovněrekreačního pobytu, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/11, a zároveň pověřuje ST jejím podpisem.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.12 Žádost TJ Sokol Krčín o drobnou technickou pomoc TS v roce 2016
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/12 - Flash Příloha: RM 341 - 7/12 - Flash
Identifikace:
Starosta TJ Sokol Krčín, p. Jiří Škoda, žádá RM o povolení drobné technické pomoci Technických služeb města Nové
Město nad Metují, a to přistavení a odvoz kontejneru pro odvoz natěženého dřeva + drobné práce s plošinou - ořezání
lip. Žádost TJ Sokol Krčín viz příloha č. RM 341 - 7/12.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Sokol Krčín + ne/souhlasit s drobnou technickou pomocí TS.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Určitá omezená výpomoc je možná, ale pokud by takové požadavky měly i další oddíly a spolky ve
městě, bylo by to neúnosné, a to jak kapacitně, tak finančně. Sokolu Krčín odvážíme zpravidla 2-3 kontejnery dříví.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 341- 14482/16
RM souhlasí s drobnou technickou pomocí TS a ukládá TS přistavit a odvézt kontejner s natěženým náletovým dřevem ze
Železovy louky + zajistit drobné práce s plošinou podle domluvy se starostou TJ Sokol Krčín, p. Jiřím Škodou.
RM 341 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.13 Smlouva o poskytnutí důvěrných informací
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/13 - Flash Příloha: RM 341 - 7/13 - Flash
Identifikace:
Firma SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO: 253 23 989, DIČ: CZ 253 23 989, jejíž aplikace
využíváme k zajištění provozní bezpečnosti na klientských stanicích a ke splnění legislativních požadavků na
provádění HW a SW auditu, požádala o poskytnutí další sady ostrých dat získaných během běžného provozu úřadu
za účelem dalšího vývoje své aplikace. Předání dat bude ošetřeno smluvně, text smlouvy byl odsouhlasen PRAV.
Obdobná smlouva byla schválena v roce 2015, na základě této smlouvy byla předána první sada dat, ovšem za
podmínky zajištění jejich anonymizace. Oproti předchozí smlouvě z roku 2015 předložená smlouva předpokládá
použití dat bez jejich anonymizace.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o poskytnutí důvěrných informací.
Odůvodnění:
Pro další vývoj aplikací dodavateli nepostačují nasimulovaná data, potřebuje reálná data z ostrého provozu. Pokud
data poskytneme, získáme po jejich zpracování ucelené výstupy za sledované období, a to zcela zdarma.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 341- 14483/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20877).

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí důvěrných informací firmě SODATSW spol. s r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO:
253 23 989, DIČ: CZ 253 23 989, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/13, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 341 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.14 Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu - Marushka
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/14 - Flash Příloha: RM 341 - 7/14 - Flash
Identifikace:
Společnost GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, je hlavním dodavatelem Městského
informačního systému. V rámci uvedeného informačního systému provozujeme i ucelenou mapovou nadstavbu (GIS)
zajišťující propojení grafických a popisných údajů uložených v centrální databázi. Použitá technologie GIS je z
dnešního pohledu již zastaralá a její provoz činí na některých klientských stanicích potíže. Z dlouhodobého hlediska je
další užívání této technologie problematické, ne-li nemožné. Dodavatel již delší dobu vyvíjí novou technologii známou
pod obchodním názvem Marushka. Tuto technologii využívá např. ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) pro
svou aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) nebo Mapový portál města Plzně a
další. Jedná se tedy o prověřenou platformu. Toto řešení bylo v minulosti mimo naše finanční možnosti (s uvážením
možného využití). V roce 2015 se podařilo s dodavatelem vyjednat exkluzivní nabídku s tzv. VIP slevou ve výši
145.200 Kč vč. DPH. Oproti původní ceníkové ceně 242.000 Kč vč. DPH můžeme daný produkt pořídit za 96.800 Kč
vč. DPH, přičemž výše podpory za část GIS se nemění. S touto částkou je již počítáno v rámci schváleného rozpočtu
ICT. Protože je firma GEOVAP, spol. s r. o., jediným dodavatelem, který může dodat řešení GIS tak, aby byla
zajištěna vazba na popisné informace a užívané aplikace v rámci Městského informačního systému, žádá OI RM o
udělení výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu dle odstavce VI. - Výjimky, výhradní dodavatel,
technické důvody.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
V současné době používaná technologie GIS je z dnešního pohledu již zastaralá a její provoz činí na některých
klientských stanicích potíže. Z dlouhodobého hlediska je další užívání této technologie problematické, ne-li nemožné.
Společnost GEOVAP, spol. s r. o., nabídla nové řešení „Mapový server Marushka“ s výraznou slevou. Toto řešení
přinese krom odstranění současných technických potíží i další nové funkcionality, které povedou k vyššímu standardu
a vyšší efektivitě práce uživatelů.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 341- 14484/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20878).

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu, zadání dle odstavce VI. - Výjimky, výhradní
dodavatel, technické důvody. RM ukládá OSÚ (OI) zajistit nákup nového GIS řešení „Mapový server Marushka“, licence pro 1
server, společnosti GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, DIČ: CZ15049248, za
nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.
RM 341 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 31.3.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.15 Zápis z 25. zasedání Partnerského výboru ze dne 20.01.2016
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/15 - Flash Příloha: RM 341 - 7/15 - Flash
Identifikace:
RM je předložen zápis z 25. zasedání Partnerského výboru - viz příloha č. RM 341 - 7/15.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 341- 14485/16
RM bere na vědomí zápis z 25. zasedání Partnerského výboru ze dne 20.01.2016, ve znění přílohy č. RM 341 - 7/15.
RM 341 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/16 - Flash Příloha: RM 341 - 7/16 - Flash
Identifikace:
Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a její nahrazení
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
Odůvodnění:
V souvislosti s Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 města Nové Město nad Metují (č. j. MV80016-5/ODK-2015) ze dne 13.11.2015 je třeba novelizovat stávající obecně závaznou vyhlášku. Pro zachování
přehlednosti vyhlášky je vhodným řešením stávající vyhlášku č. 1/2015 zrušit a nahradit ji novou vyhláškou č. 1/2016
vypracovanou dle doporučení a metodického vedení posuzovatele. Nová vyhláška je v příloze č. RM 341 - 7/16.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
Zazněly tradiční připomínky k občanům, kteří zde bydlí a žádnou popelnici nemají.
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 341- 14486/16,

(uložen úkol číslo 20879).

RM doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, ve znění
přílohy č. RM 341 - 7/16.
RM 341 Doporučuje ZM souhlasit.

STIS

Stránka 49 z 52

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 25.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.17 Žádost TS o 5 pracovníků z ÚP na sezonní práce
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/17 - Flash Příloha: RM 341 - 7/17 - Flash
Identifikace:
Záměr přijmout 5 pracovníků z ÚP.
K rozhodnutí:
Souhlasit se žádostí TS o poskytnutí 5 pracovníků na údržbu města a veřejné zeleně z řad žadatelů evidovaných na
ÚP.
Odůvodnění:
Jako každý rok je nutné zabezpečit sezonní práce při údržbě města a veřejné zeleně. Opakovaně využíváme
možnosti získat pracovníky evidované na ÚP. Pro letošní rok požadujeme obsadit tyto pozice: 3x pracovník pro
údržbu zeleně na plný úvazek, 1x pracovník pro údržbu chodníků a veřejného prostranství - metař - plný úvazek a 1x
obsluha WC a parkoviště "farská zahrada" - úvazek na 6 hodin/den. Mzdy budou hrazeny z prostředků poskytnutých
ÚP.
Vysvětlení:

K Čl. 7. 17 USNESENÍ č. RM 341- 14487/16,

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

(uložen úkol číslo 20880).

RM schvaluje žádost TS o 5 pracovníků z ÚP na VPP na období ode dne 01.04.2016 do dne 31.10.2016, ve znění přílohy č.
RM 341 - 7/17.
RM 341 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.18 Výjimka ze zásad města pro zakázky malého rozsahu
Zdroj. dokum.: RM 341 - 7/18 - Flash Příloha: RM 341 - 7/18 - Flash
Identifikace:
Jedná se o rámcové smlouvy na zajištění prací těžebních a pěstebních v městských lesích. V současné době jsou
tyto práce prováděny 2 OSVČ, které vzešly z předchozích výběrových řízení.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku a pověřit k podpisu smluv.
Odůvodnění:
Jedná se o pracovníky, kteří jsou znalí prostředí, terénu, zvláštnosti pracovišť, odvádějící práci vysoké kvality (SL
neměla za posledních 10 roků reklamaci ze strany odběratele. Práce jsou odváděny na základě jednotlivých smluv o
dílo. Cena za prováděné práce je stanovena hodinovou taxou jak u pěstební tak těžební činnosti, a to následujícím
způsobem, u činností kdy je používána mechanizace je částka 210 Kč/hod. vč. DPH u činností prováděných ručně je
částka 150 Kč/hod. vč. DPH.
Vysvětlení:

Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

K Čl. 7. 18 USNESENÍ č. RM 341- 14488/16
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění
těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby správce. Práce budou objednávány dle potřeby za
sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce a 210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací. RM pověřuje
uzavíráním těchto smluv správce městských lesů, a to ve znění přílohy č. RM 341 - 7/18.
RM 341 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 15.2.2016
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.19 Zpráva o hospodaření za rok 2015 - Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.

Identifikace:
Informace MST o doručené Zprávě o hospodaření za rok 2015.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:
MST - kdo bude mít zájem, může se u MST stavit a "Zprávu" si zapůjčit. Zpráva ještě neprošla auditem.

7.20 Informace MST - článek v týdeníku 5+2 o zatékání vody do sklepů na Husově náměstí

Identifikace:
Informace MST.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
V týdeníku 5+2 byl publikován článek o řešení zatékání vody do sklepů na Husově náměstí. Radní se s ním seznámili.
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Tisk: 21.2.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 341 - 15.2.2016

7.21 RM 342 - koncepční zasedání

Identifikace:
MST informuje o předběžně stanovených tématech pro koncepční RM 342.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení:

Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Z podrobnějšího projednání:
MST - zatím se připravují dvě tematické oblasti, a to dětská hřiště a sportoviště ve městě.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 341:

17:31

Příští porada bude: RM 342, 29.2.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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