Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 397
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 397 (ve volebním období 91. zasedání) ze dne: 4.6.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 397 :
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
11 Mgr. Václav Kupka
12

Miluše Šulcová

13 Ing. Libor Pozděna
15 Ing. Simona Vojnarová
17 Mgr. Adam Balcar
18 Mgr. A. Vít Lukas

Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková
2
3
4

Ing. Julius Kahanec
Petr Havel
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
14:42
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
13:28
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:34
15:29
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:35
19:30
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:06
19:20
města)
člen (Komise regenerační)
17:46
19:15
architekt (Architekt)
16:25
19:15

Účast
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Plná
Částečná

ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové
Město nad Metují
jednatel Akademické týdny o. p. s.
technik Akademické týdny o. p. s.
PRAV

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:05

13:42

Částečná

14:06
14:06
14:58

13:28
13:28
15:01

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 397 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 397
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 397 (ve volebním období 91. zasedání) ze dne: 4.6.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 397 :
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
11 Mgr. Václav Kupka
12 Miluše Šulcová

13 Ing. Libor Pozděna
15 Ing. Simona Vojnarová
17 Mgr. Adam Balcar
18 Mgr. A. Vít Lukas
Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková

2
3
4

Ing. Julius Kahanec
Petr Havel
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
místostarosta (Město)
13:00
radní (Rada města)
14:42
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
radní (Rada města)
13:00
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
13:28
sportu)
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
14:34
15:29
majetkoprávní)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 14:35
19:30
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:06
19:20
města)
člen (Komise regenerační)
17:46
19:15
architekt (Architekt)
16:25
19:15
ředitelka Střední školy a Základní školy, Nové
Město nad Metují
jednatel Akademické týdny o. p. s.
technik Akademické týdny o. p. s.
PRAV

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

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:05

13:42

Částečná

14:06
14:06
14:58

13:28
13:28
15:01

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 397 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 396) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 396 ze dne 21.5.2018 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 397
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 356- 15208/16

Věc : Zápis z 1. jednání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016 - návrh nového názvu
ulice v areálu bývalých kasáren

21 660 Vznik úkolu: 26.9.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
3.7.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

31.5.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání Komise názvoslovné ze dne 15.09.2016, ve znění
přílohy č. RM 356 - 7/2. RM souhlasí s užíváním pracovního názvu ul. Spojovací pro
projektovanou komunikaci v areálu bývalých kasáren s tím, že v případě, kdy bude zahájena
realizace výstavby, bude tento návrh předložen ZM ke schválení.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.12.2018 z důvodu: Plánuje se zpracování projektové dokumentace a
řeší se možnost získání dotace z MMR. Konkrétní termín realizace není znám. Navrhujeme termín
prodloužit a úkol vést ve sledování.

RM 375- 16150/17

Věc : VŘ - „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“/2

22 436 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

29.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
26.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2 firmě
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, za
nabídkovou cenu 3.848.491,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení §
2219 - rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší o 1 mil. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6171 - místní správa (nové vozidlo) ve výši 295 tis. Kč, § 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň (dovybavení TS) ve výši 125 tis. Kč, § 3722 - sběr a svoz
komunálních odpadů (kamerový systém sběrného dvora - kompenzace za výdaje r. 2016) ve výši
50 tis. Kč, § 3631 - energetické úspory VO - ul. Nahořanská, Na Strážnici, Havlíčkova, Nádražní
ve výši 200 tis. Kč, § 2321 Kanalizace v ul. Železova louka - PD ve výši 50 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Komenského, chlapecké WC vč. úklidové místnosti v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 ZŠ
Malecí, WC pro dívky a chlapce v I. NP - PD ve výši 15 tis. Kč, § 3113 Koncepce řešení zahrad u
ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny a ZŠ Komenského ve výši 25 tis. Kč, § 3113 ZŠ Malecí - venkovní
přírodovědná učebna s bezbariérovou úpravou vstupu ve výši 57 tis. Kč, § 3322 Program
regenerace - městské opevnění JV III. etapa ve výši 100 tis. Kč, § 2143 Novoměstská naučná
stezka - odpočinková místa ve výši 68 tis. Kč. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČO: 25253361, ve znění přílohy č. RM 375 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Vzhledem k tomu, že není možné dodržet termín dokončení stavby stanovený v zadávacím
řízení, tak bude zakázka na jednání RM 397 navržena ke zrušení.

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 384- 16497/17

Věc : Změna stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky" (přesun z RM
383 - 3/4)

22 696 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se změnou stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky", ve znění
přílohy č. RM 384 - 3/14 s tím, že vlastník pozemků p. p. č. 2052/6 a 1912/8 v k. ú. Nové Město
nad Metují zajistí zpracování PD a uložení chráničky pro VO na Bartoňově vyhlídce. Město Nové
Město nad Metují dodá materiál chrániček.
Zpracování PD vlastník zajistil. Na stavebním úřadě je zažádáno o povolení změny stavby před
dokončením. Podnět byl na OVRR zaslán. Uvedená podmínka města bude zanesena v rámci
vydaného příslušného povolení stavebního úřadu. Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16644/18

Věc : Žádost o zpevnění cesty ve Vrchovinách

22 798 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

31.5.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost pí P. V. o zpevnění příjezdové cesty k RD na pozemku p. p. č. 907/1
v k. ú. Vrchoviny. RM ukládá TS provést prohlídku za účasti ST a znovu záležitost předložit a
projednat v příští RM.
Byl navezen recyklín a ve spolupráci se žadateli byla cesta upravena.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 387- 16678/18

Věc : Žádost Zámku Nové Město nad Metují o zapůjčení pódia na akci Food Art Festival

22 818 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

25.5.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením krytého pódia Zámku Nové Město nad Metují na akci Food Art
Festival v sobotu dne 26.05.2018, která se uskuteční cca od 10:00 hodin do max. 20:00 hodin.
Požadované datum postavení pódia: v pátek 25.05.2018 na nádvoří zámku, požadované datum
zbourání pódia: v pondělí 28.05.2018. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a
postavením pódia v pátek dne 25.05.2018 a úklidem a odvozem pódia v pondělí dne 28.05.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16693/18

Věc : Podmáčení městského opevnění v části západního Zadomí

22 832 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zadáním geologického průzkumu v blízkosti městského opevnění u domu čp.
1247 v ul. Na Zadomí (západní část) Ing. JChza nabídkovou cenu ve výši 31.097 Kč včetně DPH.
Splněno. Geologický průzkum byl proveden dne 26.4.2018. Vzhledem k tomu, že v úseku u čp.
1247 a 1248 je v celé šířce umístěno podzemní kabelové vedení ve vlastnictví několika
společností, tak mohl být vrt proveden pouze v blízkosti oplocení čp. 1247 nedaleko od
vodárenské věže. Vrt byl proveden do hloubky cca 5 m. Ve vrtu nebyla zjištěna přítomnost vody.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 389- 16736/18

Věc : Žádost o úpravu sjezdů od RD v ul. Československé armády

22 863 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

Garant :

4.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
29.5.2018 Plnění:

RM ukládá TS ponechat těleso chodníku tak, jak je nyní zadlážděné z dlaždic 50 x 50 cm a
zajistit doasfaltování pruhu 5 x 1,5 m mezi chodníkem a komunikací.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16773/18

Věc : Žádost o zapůjčení pódia - ZUŠ Open

22 900 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

Garant :

4.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského
zámku pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod na kulturní akci "ZUŠ Open", která se bude konat ve čtvrtek 24.05.2018. RM
ukládá TS zajistit postavení krytého pódia ve středu 23.05.2018 a následný úklid v pondělí
28.05.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16792/18

Věc : Záměr vyhlášení památného stromu ve Vrchovinách

22 913 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

Garant :

30.5.2018

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Továrková
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.6.2018 Plnění:

RM souhlasí se záměrem vyhlášení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku p. p. č. 875/1 v k.
ú. Vrchoviny památným stromem dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Splněno. Řízení o prohlášení památným stromem již bylo zahájeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 391- 16879/18

Věc : Žádost o zapůjčení pivních setů - Junák - český skaut

22 967 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

4.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
30.5.2018 Plnění:

RM schvaluje zapůjčení 10 ks pivních setů pro Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město
nad Metují, z.s., na dny 01. - 03.06.2018 na oslavu 50. výročí vzniku oddílu Albatros.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16926/18

Věc : Úprava nákladů za vytápění - č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka

23 004 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

4.6.2018

Int: OSN/683

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s kompenzací nákladů na spotřebu tepelné energie ve výši 16 % z celkové spotřeby
za rok 2017 u bytových jednotek umístěných v posledním patře bytového domu č. p. 44 a č. p.
45, v závislosti na provádění investiční akce zateplení bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G.
Masaryka.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 394- 17015/18

Věc : Ukončení smluvního vztahu s Ing. Seinerem - PD Chodník Nádražní

23 077 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
21.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu ukončení Smlouvy o dílo ze dne 21.07.2016 na zhotovení projektové
dokumentace pro stavbu „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění
přílohy č. RM 394 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17018/18

Věc : Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 2069/15 ke zřízení parkovacího stání, k. ú. Nové
Město nad Metují

23 080 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
21.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zřízením nového parkovacího stání na p. p. č. 2069/15 a pověřuje ST k podpisu
Smlouvy o právu provést stavbu parkovacího stání a omezení užívání nemovitosti mezi městem
Nové Město nad Metují a manželi Dipl. Kfm. K. N. a T. N., ve znění přílohy č. RM 394 - 3/10.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 394- 17037/18

Věc : Food Art Festival - doplnění žádosti

23 091 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s využitím těchto pozemků v majetku města k parkování aut dne 26.05.2018 v rámci
akce Food Art Festival: areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu Verner. RM dále
souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů na tuto akci a ukládá TS zajistit jejich dopravu na
zámek a odvoz zpět po skončení akce.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17045/18

Věc : Program prevence rizikového chování - výzva 2018

23 094 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

OSV Odbor sociálních věcí, OSP Oddělení sociální prevence - Nositel: Dvořáčková
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s finančními částkami podpory jednotlivých žádostí do dotačního titulu Programu
prevence rizikového chování na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 394 - 7/1 takto: ZŠ,
Komenského 15: Na prevenci jinak VII - 8.000 Kč, Na prevenci se Semiramis - 14.000 Kč,
Nezamotej se do sociálních sítí - 10.000 Kč, Potěšení ze zahrady a z objevování - 6.000 Kč. ZŠ
a MŠ Krčín: Adaptační pobyt - 30.000 Kč. ZŠ Malecí - Záchrana života aneb umět pomoci 20.000 Kč, Zdravě a v pohybu - 9.000 Kč, Pozitivní třídí klima - 18.000 Kč, Jsme na jedné lodi pokračování - 14.000 Kč. SPŠ, SOŠ a SOU - Kyberšikana, Pomocí internetu se můžeme
vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat - 15.000 Kč. Městská knihovna - Setkání s youtuberem - 6.000
Kč. RM pověřuje ST podpisem veřejnoprávních smluv, které budou mezi poskytovatelem a
příjemcem dotace uzavřeny. Tyto smlouvy jsou uzavřeny dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 110-7349/15 ze dne 05.11.2015.
Splněno, veřejnoprávní smlouvy podepsány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 8.6.2018

RM 395- 17049/18

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro RD v k. ú. Spy

23 096 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017189 - Nové Město n/Met. - Spy KNN p. č. 272/2 pro RD C. na pozemku
města p. p. č. 611/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú.
Spy, obec Nové Město nad Metují, v ulici Nad Starčí, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú. Spy a
obec Nové Město nad Metují, zapsaném na KÚ KHK, KP Náchod, v celkové délce cca 25 m, dle
situačního koordinačního výkresu v příloze č. RM 395 - 2/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17050/18

Věc : Prodej pozemku v ul. Ve Vilách

23 097 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh
pozemku zahrada, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru, ve
znění přílohy č. RM 395 - 2/2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17052/18

Věc : Pronájem části pozemku pro parkování vozidla - Spy

23 099 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem p. P. N., na dobu 1
roku za účelem parkování osobního vozidla a za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok + DPH v zákonné
výši s podmínkami, že plocha pro parkování bude vysypána štěrkem, po ukončení nájmu bude
pozemek uveden do původního stavu (doplnění zeminy a osetí travou) a nájemce zajistí, aby
zaparkované vozidlo neomezovalo průjezd k domu č. p. 27. RM pověřuje ST podpisem smlouvy
o nájmu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17053/18

Věc : Pronájem pro skladování v ul. Dobrušská

23 100 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Krčín, tj. p. p. č. 233/1 o výměře 520
m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod se zájemcem p.
Petrem Maršálkem, IČO: 412 55 194, a to za účelem skladování stavebních a sypkých materiálů
pro výstavbu kanalizace v ul. Dobrušská, ode dne 16.05.2018 na dobu 30 dnů, za nájemné ve
výši 10 Kč/m2/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě s tím, že nájemce odstraní na své
náklady případně způsobené škody na pozemcích a ke dni ukončení nájmu je uvede do
původního stavu (pokud nebude v době ukončení ujednáno jinak). RM pověřuje ST podpisem
smlouvy o nájmu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 8.6.2018

RM 395- 17054/18

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

23 101 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 962/1 o výměře 30 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a části p. p. č. 1568/3 o výměře 400 m2, druh pozemku ostatní
plocha / části p. p. č. 965 o výměře cca 80 m2, druh pozemku ostatní plocha, části p. p. č. 966/2
o výměře cca 240 m2, druh pozemku ostatní plocha a části p. p. č. 966/1 o výměře cca 80 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č.
10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem p.
Zdeňkem Klímou, IČO: 110 54 522, a to za účelem skladování stavebních a sypkých materiálů
pro výstavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech na dobu 30 dní, za nájemné ve výši 10 Kč a za
podmínek uvedených ve smlouvě s tím, že nájemce odstraní na své náklady případně
způsobené škody na pozemcích (pronajatých i těch využívaných pro příjezd a otáčení vozidel,
vč. příjezdové cesty) a ke dni ukončení nájmu je uvede do původního stavu (pokud nebude v
době ukončení ujednáno jinak). RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17056/18

Věc : Smlouva o právu provést stavbu Kanalizační přípojky pro č. p. 35 ul. 1. máje

23 103 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Nové Město nad Metují - kanalizační přípojka pro
č. p. 35 na pozemcích p. p. č. 710/31, 710/7, 710/6 /6, 743/4, 743/10 a 675/5 v k. ú. Krčín mezi
městem Nové Město nad Metují a pí I. G., ve znění přílohy č. RM 395 - 3/2, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17057/18

Věc : VŘ - „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“

23 104 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.624.096 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503
01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem. V případě
nezájmu ze strany vybraného uchazeče na prvním místě, RM souhlasí se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“
uchazeči na druhém místě, a to firmě FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská
388/68, 602 Brno střed, za nabídkovou cenu 3.190.058 Kč vč. DPH.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 8.6.2018

RM 395- 17058/18

Věc : VŘ - Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují

23 105 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení,
městský rozhlas v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ firmě ERMO spol. s r.o., Na
Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.360.598,90 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol.
s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/4, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17059/18

Věc : VŘ - „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“

23 106 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, vylučuje ze zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech,
Nové Město nad Metují“ firmu ElisaTex s.r.o., 552 03 Velký Třebešov 113. RM na základě
protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ul.
Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.583.630,94 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na
tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503
01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17060/18

Věc : VŘ - Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce
„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“

23 107 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického
dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1.
máje, Nové Město nad Metují“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01
Trutnov - Střední Předměstí, za nabídkovou cenu 95.590 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní
smlouvu na výkon TDI a Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy
chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, ve znění
přílohy č. RM 395 - 3/6, a pověřuje ST jejich podpisy.
Firma doložila 28. 5. 2018 požadované doklady před podpisem smlouvy. Smlouva podepsána z
naší strany.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Smlouva zaslána k podpisu protistraně.
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Tisk: 8.6.2018

RM 395- 17061/18

Věc : VŘ - Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce
„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad M.“

23 108 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického
dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku v ul. Na
Hradčanech, Nové Město nad Metují“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01
Trutnov - Střední Předměstí, za nabídkovou cenu 117.370 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní
smlouvu na výkon TDI a Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Zajištění
technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku
v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, ve znění
přílohy č. RM 395 - 3/7, a pověřuje ST jejich podpisy.
Firma doložila 28. 5. 2018 požadované doklady před podpisem smlouvy. Smlouva podepsána z
naší strany.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17065/18

Věc : Dodatek č. 2 - komunikace v ul. Johnova

23 111 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a fy
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, na akci „Stavební oprava
části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace“, kterým se zvyšuje cena díla o
191.121,23 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/11, celková cena díla tedy činí 2.177.843
Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Žádost o souhlas s provedením zateplené fasády domu č. p. 182 v ul. 1. máje v
Novém Městě nad Metují - Krčín
Termín :
Garant :
4.6.2018
23 115 Vznik úkolu: 9.5.2018

RM 395- 17069/18

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením zateplení fasády domu č. p. 182 v ul. 1. máje v Novém Městě nad
Metují za podmínek, že nebude provedením zateplení snížena šířka chodníku a zateplení
suterénu do ulice 1. máje bude provedeno před dokončením stavebních úprav chodníku v tomto
místě. RM souhlasí s přesahem zateplení obálky budovy 5 cm nad pozemky p. p. č. 674/2 a
710/5 v k. ú Krčín, které jsou v majetku města.
Splněno. Souhlas s uvedenými podmínkami byl vydán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17070/18

Věc : Žádost firmy N_SYS s.r.o. o souhlas s uložením optického kabelu

23 116 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s uložením optického kabelu do pozemků města podle předložené situace stavby
„FTTx_NMNM_004_Žižkovo náměstí“. RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské
sítě v ulicích 1. máje, Žižkovo náměstí, Nábřežní, Elektrárenská, mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89,
542 32 Úpice, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/16, a pověřuje ST jejím podpisem.
Smlouva je připravena k podpisu. Je připravena k podpisu až se dostaví firma N_SYS.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 395- 17071/18

Věc : Dodatek č. 2 - Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka

23 117 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

Garant :

4.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a fy
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, na akci „Stavební úpravy chodníků v
ul. TGM, Nové Město nad Metují - realizace“, kterým se zvyšuje cena díla o 20.023 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy č. RM 395 - 3/17, celková cena díla tedy činí 2.730.342 Kč vč. DPH, a pověřuje
ST jeho podpisem. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením přesunem částky 28 tis. Kč z § 2212
Johnova ul. - oprava na § 2219 "stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č. p. 312 po ul.
Družební - realizace".
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17075/18

Věc : Smlouva o dílo č. 75-2018 - Mytí fasády objektu ZŠ Krčín

23 120 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Int: OSN/702

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 75/2018 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
p. Tomášem Rouskem, IČO: 60896698, ve znění přílohy č. RM 395 - 4/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17084/18

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

23 124 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

RM se seznámila s výsledky konkurzního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres
Náchod ze dne 09.05.2018 ve znění přílohy č RM 395 - 5/10. RM ukládá OŠKS zajistit ve
spolupráci s OSÚ vyhlášení nového konkurzního řízení.
Splněno, konkurzní řízení je vyhlášeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17085/18

Věc : Žádost Spolku Krčín o zapůjčení prodejních setů a zeleného koberce na akci "Dobrý
den, sousedé"

23 125 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

4.6.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí se zapůjčením 5 ks prodejních stánků a 1 dílu zeleného koberce pro divadelní
představení dětí ze školní družiny "ZŠ Krčín" pro Spolek Krčín v rámci akce "Dobrý den,
sousedé". RM ukládá TS zajistit zapůjčení požadovaného majetku ve znění přílohy č. RM 395 5/11 s tím, že pořadatel si zajistí odvoz materiálu z areálu TS v pátek 25.05.2018 a jeho vrácení
zpět v pondělí 28.05.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 395- 17086/18

Věc : Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO

23 126 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

28.5.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.5.2018

RM schvaluje RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o částku 180 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací ve výši 100 tis. Kč a § 6409 ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje) ve výši 80 tis. Kč.
RO bylo provedeno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17098/18

Věc : Veřejná zakázka - workoutová sestava

23 131 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

4.6.2018

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o zrušení zakázky na dodání workoutové
sestavy a pověřila TS přípravou nové zadávací dokumentace tak, aby instalace nového workoutu
proběhla nejpozději v červenci 2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17104/18

Věc : Souhlas k provedení stavebního záměru "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město
nad Metují"

23 137 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením stavebního záměru "Silnice II/308 Bohuslavice - Nové Město nad
Metují" a s dočasným a trvalým záborem (stará zátěž) dle výpisu, ve znění přílohy č. RM 396 4/10, a pověřuje ST podpisem souhlasu s uvedeným stavebním záměrem ve formě výřezů ze
situací, ve znění přílohy č. RM 396 - 4/10.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17105/18

Věc : Souhlas s provedením stavby "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují"

23 138 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením stavebního záměru "Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují"
a s dočasným záborem dle výpisu pozemků ve znění přílohy č. RM 396 - 4/11 a pověřuje ST
podpisem souhlasu vlastníka ve znění přílohy č. RM 396 - 4/11.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 396- 17106/18

Věc : Bezúplatný převod nemovitostí v ul. Rašínova budova č. p. 313 vč. zahrady

23 139 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat Mateřské škole a Základní škole speciální
NONA, o.p.s., se sídlem Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, tyto
nemovitosti: část o výměře cca 950 m2 z pozemku p. p. č. 430/4 o celkové výměře 1760 m2,
druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2, druh pozemku zahrada, a
pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití občanská vybavenost, vč. stavby č. p. 313, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku
města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod. RM ukládá OMM zajistit rozdělení pozemku p. p. č. 430/4
dle zákresu v příloze č. RM 396 - 4/12.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 396- 17110/18

Věc : Žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská

23 141 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, MP Městská policie - Nositel: Tro
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.5.2018 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí žádost B. a P. N. o řešení situace v části ul. Bořetínská, ve
znění přílohy č. RM 396 - 4/16. RM ukládá TS umístit na začátek ulice Bořetínské ceduli s
informací, kde se veřejné WC u autobusového nádraží Na Rychtě nachází. RM ukládá MP zajistit
zvýšený dozor ve zmiňované lokalitě, zaměřený na problémy, na které žadatelé oprávněně
upozorňují.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Úkol se nám nepodařil z kapacitních důvodů splnit.

RM 396- 17111/18

Věc : Podnět radního Ing. Maura, MBA, k oblasti středního školství ve městě a jeho
integraci

23 142 Vznik úkolu: 21.5.2018

Termín :

4.6.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

28.5.2018 Plnění:

RM ukládá OŠKS zařadit do dalšího jednání RM bod týkající se stavu integrace středního
školství ve městě a pozvání ředitelky Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují,
paní PaedDr. Olgy Taláškové, na jednání RM 397 k tomuto bodu.
Splněno, ředitelka školy je pozvána na jednání RM 397 dne 04.06.2018 na 13:05 hodin.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS
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Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 397 - 4.6.2018

Majetkoprávní úkony

14:45

OMM

2.1 Prodej pozemku v ul. Ve Vilách
Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/1 - Flash Příloha: RM 397 - 2/1 - Flash

Identifikace:

K záměru města zveřejněnému, dle usnesení č. RM 395-17050/18, ode dne 11.05.2018 do dne 29.05.2018 prodat
pozemek p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 242 Kč/m2 pozemku s
tím, že v kupní ceně jsou zahrnuty náklady na vyhotovení znaleckého posudku, byla podána jedna nabídka v
uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM. Přílohy č. RM 397 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodejem pozemku.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad. Cena byla stanovena znaleckým posudkem v souladu se Zásadami pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Minimální cena 242 Kč/m2 pozemku zahrnuje náklady na
vypracování znaleckého posudku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
OMP - doručena byla pouze jedna jediná obálka. Jedná se o nabídku na koupi pozemku zájemce p. J. P. ml. za
nabídkovou cenu 243 Kč/m2.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 397- 17112/18,
(uložen úkol číslo 23143).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m², druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví p. J. P., za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 243 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej části pozemku p. p. č. 2035 v k. ú. Nové Město nad Metují u MVE pod zámkem (přesunuto z RM
392 - 2/2)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/2 - Flash Příloha: RM 397 - 2/2 - Flash

Společnost MVE Nové Město nad Metují s.r.o., Pod Vinicemi 1046, Nové Město nad Metují, požádala o odkoupení
části pozemku p. p. č. 2035, o výměře 143 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, z
majetku města, k. ú. Nové Město nad Metují, a to za účelem údržby výtoku z MVE a břehu řeky Metuje podél MVE.
Dle podrobného projednání v RM č. 392, bod 2/2 bylo jednáno se žadatelem o možnosti odkoupení pozemku až po
odbočku k dřevěné lávce přes řeku, protože tato část není využívána a stezka nyní končí u MVE pod zámkem na
soukromých pozemcích areálu tiskárny. Přílohy č. RM 397 - 2/2.
K rozhodnutí:
1/ Uložit OMM zveřejnění záměru města prodat, 2/ nesouhlasit se zveřejněním záměru.
Odůvodnění:
Po prohlídce na místě OMP doporučuje stezku od odbočky na lávku přes řeku Metuji z důvodu bezpečnosti označit
jako neprůchozí (zákaz vstupu nebo vstup na vlastní nebezpečí). Stezku ohrožuje rozpadající se zámecká zeď.
Velkým rizikem je i velmi chatrná zábrana, kdysi kovové lano, směrem nad řekou. Logické pokračování stezky pro
pěší je předloženo v příloze. Bude vhodné uložit v této souvislosti úkol pro TS, a to zajistit zneprůchodnit (zabezpečit)
např. dřevěnou zábranou stezku od odbočky na lávku ve směru k tiskárně přes řeku Metuji s umístěním informační
tabule „VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!“ (Bude uloženo v PVO).
Vzhledem k charakteru požadované části pozemku OMP navrhuje sjednat prodejní cenu ve výši 110 Kč/m2 pozemku,
která vychází z ceny pozemku dle posudku v příloze. Požadovaná část pozemku je pro město nepotřebná a
nevyužitelná. Prodejem město může předejít případnému požadavku na nákladnou opravu výtoku z MVE a břehu
řeky. Dne 21.05.2018 zástupce MVE potvrdil zájem o koupi části pozemku pouze dle původní žádosti ze dne
22.02.2018 a návrhu GP, viz přílohy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - se dotázal, zda bude zde průchod - vedoucí OMP vysvětlila, že průchod zde nebyl už nyní a nebude ani
do budoucna.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17113/18,
(uložen úkol číslo 23144).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 2035/4 o výměře 143 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který bude oddělen zatím ke KN
nezapsaným GP č. 2147-27/2018 z pozemku p. p. č. 2035, dle záměru města Nové Město nad Metují, viz příloha č. RM 397 2/2.
RM 397 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

2.3 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Na Zadomí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/3 - Flash Příloha: RM 397 - 2/3 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2001426/VB/02 - N. Město n/M. ul. Na Zadomí, p. M. - kabel NN, k pozemku
města p. p. č. 2033/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, v ul. Na Zadomí v celkové délce cca 5 m dle předloženého GP. Jedná se o starší záležitost. Dle podatele si
ČEZ dělá pořádek. Přílohy č. RM 397 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. Odbory
souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17114/18,
(uložen úkol číslo 23145).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2001426/VB/02 - N. Město n/M. ul. Na Zadomí, p.
M. - kabel NN, k pozemku města p. p. č. 2033/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují, v ul. Na Zadomí v celkové délce cca 5 m dle předloženého GP v příloze č. RM 397 - 2/3 a
pověřuje ST jejím podpisem.
RM 397 Schvaluje.

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

2.4 Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Nádražní
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/4 - Flash Příloha: RM 397 - 2/4 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, předkládá smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. EP-12-2003241/VB2 - Nové Město nad Metují, p. č. 20527, pí L. - přeložka knn, k
pozemku města p. p. č. 2052/17, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují, v ul. Nádražní v celkové délce 5 m dle předloženého GP č. 2124-129/2017. Přílohy č. RM 397 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši na dobu neurčitou. Odbory
souhlasili s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.
EP-12-2003241/VB/2, usnesení č. RM 371-15936/17 ze dne 09.05.2017. Na stavbu uvedené přeložky knn byl vydán
pravomocný kolaudační souhlas dne 27.10.2017.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17115/18,
(uložen úkol číslo 23146).
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-12-2003241/VB2 - Nové Město nad Metují, p. č.
20527, pí L. - přeložka knn, k pozemku města p. p. č. 2052/17, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Nádražní v celkové délce 5 m dle předloženého GP č. 2124-129/2017
v příloze č. RM 397 - 2/4 a pověřuje ST podpisem smlouvy.
RM 397 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

2.5 Prodloužení lhůty pro dokončení stavby
Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/5 - Flash Příloha: RM 397 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Vlastník pozemku p. p. č. 379/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Nerudova požádal o prodloužení termínu k
dokončení stavby na uvedeném pozemku ze dne 28.11.2019 do dne 05.11.2021 z důvodu nereálného stanovení
termínu k dokončení stavby předchozím vlastníkem, časové koordinace dokončovacích prací s dalšími objekty v
lokalitě a zejména se stavbou na sousedním pozemku a přepracování projektu na 5 menších bytových jednotek a
jeho zkvalitnění, které je třeba projednat znovu s dotčenými orgány. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení bylo vydáno dne 06.11.2017 s tím, že stavba bude dokončena dne 31.12.2021. Stavební práce probíhají.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM souhlasit s prodloužením lhůty.
Odůvodnění:
Jedná se o významnou lokalitu a je třeba stavebníkům poskytnout potřebný čas k provedení stavebních prací v
takovém rozsahu a kvalitě, aby skutečně odpovídala danému místu. V lokalitě bude třeba dokončit přístupové
komunikace a parkovací místa, které je nutno provádět koordinovaně. Předchůdce žadatele si 2 letý termín k
dokončení stavby od vydání územního a stavebního povolení stanovil sám a tento závazek nynější vlastník sice
převzal, ale je zřejmé, že není úplně reálný. Ani OMM tento termín nepovažuje v daném místě s navrženými změnami
za zcela reálný. Stavba na sousedním pozemku p. p. č. 2290 má termín dokončení do dne 08.09.2022. Pro porovnání
je v příloze původní záměr, který byl předložen k podané nabídce na koupi pozemku k zastavění a nový projekt, který
by chtěl realizovat nový vlastník, žadatel. Dle vyjádření OVRR je výstavba v souladu s 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. Na OVRR bude projednávána změna stavby před dokončením.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Někteří radní považovali navrhovanou lhůtu za zbytečně dlouhou.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17116/18,
(uložen úkol číslo 23147).
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dohody o prodloužení lhůty k dokončení stavby na pozemku p. p. č. 379/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují v ul. Nerudova do dne 05.11.2021 z důvodu nereálného stanovení termínu k dokončení stavby
předchozím vlastníkem, časové koordinace dokončovacích prací s dalšími objekty v lokalitě a zejména se stavbou na
sousedním pozemku a přepracování projektu na 5 menších bytových jednotek a jeho zkvalitnění, které je třeba projednat
znovu s dotčenými orgány.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.

2.6 Darování částí pozemků zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/6 - Flash Příloha: RM 397 - 2/6 - Flash

RM uložila usnesením č. RM 394-17004/18 ze dne 23.04.2018 zveřejnit záměr města darovat části pozemků v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 727/9, ostatní plocha, výměra 14 m², p. p. č. 727/2, ostatní plocha,
výměra 11 m², p. p. č. 727/3, ostatní plocha, výměra 8 m², p. p. č. 727/10, ostatní plocha, výměra 8 m², o celkové
výměře cca 41 m², v ul. Nahořanská, za účelem umožnění realizace stavby „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“,
kterou zamýšlí investor KHK, provést prostřednictvím ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., se sídlem
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. Záměr města byl zveřejněn ode dne 04.05.2018 do dne 22.05.2018. Přílohy
č. RM 397 - 2/6.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ne/souhlasit s darováním částí pozemků.
Odůvodnění:
OMP: Před projednáním akce v ZM bylo nezbytné zveřejnit záměr města na úřední desce. Investorem stavby je
Královéhradecký kraj, budoucím obdarovaným je Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové, jejímž zřizovatelem je KHK.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17117/18,
(uložen úkol číslo 23148).
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO:
70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, na části pozemků p. p. č. 727/9 o výměře 14 m², p. p.
č. 727/2 o výměře 11 m², p. p. č. 727/3 o výměře 8 m² a p. p. č. 727/10 o výměře 8 m², vše druh pozemku ostatní plocha, vše
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, vč. všech součástí a příslušenství, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města Nové Město
nad Metují.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

2.7 Bezúplatný převod (darování) nemovitostí v ul. Rašínova budova č. p. 313 včetně zahrady
Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/7 - Flash Příloha: RM 397 - 2/7 - Flash

Identifikace:

Záměr města darovat Mateřské škole a Základní škole speciální NONA, o. p. s., se sídlem Rašínova 313, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, (dále jen "obdarovaný") nemovitosti: část o výměře cca 950 m2 z pozemku p.
p. č. 430/4 o výměře 1760 m2, druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2, druh pozemku
zahrada, a pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití
občanská vybavenost, vč. stavby č. p. 313, v k. ú. Nové Město nad Metují, je zveřejněn dle usnesení č. RM 39617106/18 ode dne 22.05.2018 do dne 08.06.2018. Přílohy č. RM 397 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit darování.
Odůvodnění:
Vše dle vyjádření odborů pro RM 396.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Na základě podnětu Ing. Prouzy byla do RM přizvána PRAV (ve 14:58 hodin) - bylo ujednáno doplnění ustanovení do
smlouvy, které zajistí povinnost vrácení daru při změně činnosti atd. - tzn. v tomto smyslu došlo k doplnění článku IV.
Smlouvy.
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17118/18,
(uložen úkol číslo 23149).
RM po zvážení důvodů uvedených v odůvodnění tedy výše nákladů na údržbu v nejbližších letech ve vztahu k výši
vybíraného nájemného a možnosti obdarovaného dosáhnout na dotační prostředky na údržbu darovaných nemovitostí
doporučuje ZM schválit darování nemovitostí: část pozemku oddělenou GP dle zveřejněného záměru města o výměře cca
950 m2 z pozemku p. p. č. 430/4 o výměře 1760 m2, druh pozemku zahrada, pozemek p. p. č. 430/1 o výměře 2192 m2,
druh pozemku zahrada, a pozemek st. p. č. 608 o výměře 2208 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití občanská vybavenost, vč. stavby č. p. 313, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, Mateřské škole a
Základní škole speciální NONA, o. p. s., se sídlem Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25299140, a to
darovací smlouvou uvedenou v upravené příloze č. RM 397 - 2/7, za podmínky, že k záměru města nebudou do dne
skončení zveřejnění podány žádné námitky a připomínky.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 397 - 4.6.2018

2.8 Pronájem částí pozemků a stavby chodníku na Rychtě pro skladování, zařízení a zabezpečení
staveniště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/8 - Flash Příloha: RM 397 - 2/8 - Flash

Část pozemku p. p. č. 2034/24 o výměře 495 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 2034/6 o výměře 100
m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují a část stavby chodníku v ul. T. G. Masaryka na pozemku p.
p. č. 2069/20, v majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic, zapsaného na LV 4 444 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 394 byl ode dne 04.05.2018 do dne 22.05.2018 zveřejněn záměr
města pronajmout části pozemků a stavby chodníku za účelem zařízení staveniště, skladování materiálů a
zabezpečení staveniště s uvedením minimální ceny ve výši 20 Kč/m2/rok, vzhledem k tomu, že se jedná o centrum
města. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele spol. ATELIER DĚDEK, s. r. o., s
nabídkou nájemného ve výši 21 Kč/m2 a rok. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 397 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu po ukončení zveřejnění. Ne/schválit smlouvu ve znění dle přílohy.
Odůvodnění:
Požadovaná plocha se nachází v lokalitě na Rychtě (tzv. „zlatý trojúhelník“). Pronájem se týká okraje komunikace v ul.
Nerudova, přilehlé zelené plochy a části chodníku v max. šíři 1,5 m v ul. T.G. Masaryka. Nájem chodníku bude vždy
na dobu nezbytně nutnou a termín zahájení a ukončení užívání chodníku musí nájemce městu oznámit (dle sdělení
žadatele se jedná o užívání v délce cca 4 měsíce při zahájení stavby a cca 2 měsíce při ukončení). Oplocení lze
umístit až po získání příslušných povolení. Smlouva nájemci předložena k odsouhlasení - bez připomínek.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková upozornila na chybně uvedenou výměru u jednoho z pozemků v textu usnesení. Vedoucí OMP
poděkovala a opravu provedla.
K čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17119/18,
(uložen úkol číslo 23150).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků a stavby chodníku: část p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad
Metují o výměře cca 495 m2 a část p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 100 m2, v majetku města,
zapsané v KN na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a část
stavby chodníku na pozemku p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca 48 m2, v majetku ČR, v
hospodaření Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4, zapsaného v KN na LV 4 444 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se spol. ATELIER DĚDEK, s. r. o., se sídlem:
Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, IČO: 27501850, a to s účinností ode dne 15.06.2018, na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování materiálů a zabezpečení staveniště, za nájemné v
nabídnuté výši 21 Kč/m2/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č.
RM 397 - 2/8.
RM 397 Schvaluje.
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2.9 Pronájem pozemků pro skladování při cestě do Vrchovin a v areálu kasáren
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/9 - Flash Příloha: RM 397 - 2/9 - Flash

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 253 17 628, se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, žádá o
uzavření smlouvy o nájmu na dobu min. do dne 31.08.2018 těchto částí pozemků: části p. p. č. 292/1 o výměře cca 1
500 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Vrchoviny a části p. p. č. 2353 o výměře cca 2 000 m2, druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaných v KN na LV č. 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, a to za účelem zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a asfaltového recyklátu v rámci stavby
rekonstrukce ul. 1. máje a silnice Krčín-Vrchoviny (od „stavostrojského“ mostu). Protože realizaci stavby je třeba
zahájit okamžitě, lze uzavřít smlouvu na dobu kratší než 30 dní a zároveň zveřejnit záměr pronájmu. Přílohy č. RM
397 - 2/9.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o výši nájemného, uložit zveřejnění záměru pronájmu a souhlasit s uzavřením smlouvy na 30 dní.
Odůvodnění:
Požadovaná plocha se nachází ve dvou lokalitách: a) zatravněný pás vedle komunikace do Vrchovin bude sloužit pro
uložení ornice; b) plocha po demolici objektů v areálu kasáren pro uložení asfaltového recyklátu. OMM:
Upozorňujeme, že v části pozemku, v těsné blízkosti navrhované plochy k pronájmu, se nachází kanalizace s
kanalizačními šachtami. Z tohoto důvodu nesmí nájemce používat uvedený prostor pro manipulaci s těžkou
technikou. V případě poškození kanalizace bude město požadovat po nájemci její opravu. Vzhledem k plánovanému
zahájení prací je třeba uzavřít smlouvu o nájmu na dobu do 30 dnů, aby mohlo proběhnout řádné zveřejnění záměru
nájmu na požadovanou dobu, tj. do dne 31.07.2018. OMM navrhuje cenu nájmu ve výši 10 Kč /m2/rok, tedy stejnou
jako u obdobných nájmů, které se týkají probíhajících rekonstrukcí silnic. Návrh krátkodobé smlouvy zájemci zaslán k
vyjádření. OŽP: Podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů je nutné u pozemku p. p. č. 292/1, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú.
Vrchoviny, podat nejméně 15 dní předem písemné oznámení MěÚ, Oddělení životního prostřední, o nezemědělském
využití pozemku a provést skrývku a uložení ornice s tím, že pozemek uvede po ukončení užívání do původního
stavu, včetně vrácení ornice. OMP: Smlouva v předloženém znění žadatelem odsouhlasena.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 397- 17120/18,
(uložen úkol číslo 23151).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 292/1 o výměře cca 1500 m2 v k. ú. Vrchoviny a část p. p. č.
2353 o výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsané v KN na LV č. 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a Nové Město nad Metují a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, to na dobu
určitou do dne 31.08.2018, za účelem zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a asfaltového recyklátu v rámci stavby
„III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín“ (rekonstrukce silnice v ul. 1. máje a silnice Krčín-Vrchoviny) a za nájemné v
minimální výši 10 Kč/m2 a rok, dle předloženého záměru. Dále RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o nájmu části
pozemku p. p. č. 292/1 v k. ú. Vrchoviny a části p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 3 500 m2 pro
zřízení dočasné deponie pro uložení ornice a asfaltového recyklátu na dobu do 30 dnů se spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a. s., IČO: 25317628, se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění upravené
přílohy č. RM 397 - 2/9.
RM 397 Ukládá.
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2.10 Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožilé distribuční sítě
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/10 - Flash Příloha: RM 397 - 2/10 - Flash

Pozemky v ul. 1. máje, Malá Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33,
41/3,750/1, 676/1,679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje,
Havlíčkova na pozemcích: p. p. č. 727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic
Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením
RM 394 byla spol. ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060
předložena k podpisu smlouva o výpůjčce. Vzhledem k následně sjednaným změnám v realizaci prací předkládá
OMM smlouvu v upraveném znění dle dohody. Přílohy č. RM 397 - 2/10.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy v upraveném znění.
Odůvodnění:
Za účasti vedení města, vedoucího OMM, zástupce spol. ČEZ a ELECTRO-COMP proběhla jednání a místní šetření,
na jejichž základě došlo k drobným úpravám již schválené smlouvy RM 394. OMM předkládá smlouvu v upraveném
znění dle dohody obou stran, v textu změny vyznačeny. Smlouva vypůjčitelem odsouhlasena.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur uvedl, že si myslel, že rekonstrukce již proběhla. Reagoval vedoucí OMM s tím, že tyto činnosti probíhají na to navázala debata o tom, jak na sebe ty různé stavby a ukládání sítí navazují.
K čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 397- 17121/18,
(uložen úkol číslo 23152).
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků a staveb chodníků: p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32, 710/33, 41/3, 750/1,
676/1, 679, 35/1, vč. staveb chodníků, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Krčín,
obec Nové Město nad Metují a stavby chodníků v ul. Nahořanská, Na Strážnici, 1. máje, Havlíčkova na pozemcích: p. p. č.
727/1, 710/2, 2052/2, v majetku KHK, v hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zapsané na LV č. 154 pro k. ú.
Krčín, obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích 1. máje, Malá
Strážnice, Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Nahořanská, Na Strážnici a Havlíčkova, s ELEKTRO-COMP spol. s r. o., se
sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 15032060, na dobu určitou do dne 30.09.2018 a za podmínek
uvedených ve smlouvě. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění dle upravené přílohy č. RM 397 - 2/10.
RM 397 Schvaluje.
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2.11 Záměr vlastníka prodat část pozemku zatíženého předkupním právem města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 2/11 - Flash Příloha: RM 397 - 2/11 - Flash

ATELIER DĚDEK s. r. o., IČO: 27501850, Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, předložil, jako kupující z kupní smlouvy
s překupním právem ze dne 06.01.2017 na pozemek p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, městu jako
prodávajícímu převodní smlouvu na pozemek p. p. č. 646/18, který bude oddělen GP č. 2099-29/2017 z p. p. č. 646/1
v k. ú. Nové Město nad Metují se žádostí o vyrozumění, zda právní jednání odpovídá ujednání obsaženému v čl. VI.
bodě 6.6. uvedené smlouvy a je splněna sjednaná podmínka pro to, aby překupní právo nebylo prodávajícím
(městem) uplatněno. Dle uvedené kupní smlouvy předkupní právo nebude prodávajícím uplatněno v případě, pokud
kupující prodá část nemovitosti třetí osobě za cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a současně tato třetí osoba
převezme závazky uvedené v bodu 6.1. - 6.5. této smlouvy. Přílohy č. RM 397 - 2/11.
K rozhodnutí:
Ne/vydat souhlasné vyrozumění ke kupní smlouvě.
Odůvodnění:
Podle uzavřené kupní smlouvy s předkupním právem je v č. VI. odst. 6.6 ujednáno: Předkupní právo nebude
prodávajícím (městem Novým Městem nad Metují) uplatněno v případě, pokud kupující (žadatel) prodá část
nemovitosti třetí osobě za cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a současně tato třetí osoba převezme závazky
uvedené v bodu 6.1. - 6.5. této smlouvy. Před uskutečněním takového právního jednání je kupující povinen předložit
prodávajícímu návrh příslušné převodní smlouvy a vlastní právní jednání uskutečnit až poté, co od kupujícího obdrží
vyrozumění o tom, že toto právní jednání odpovídá ujednání obsaženému v bodě 6.6. této smlouvy a je tedy splněna
sjednaná podmínka pro to, aby předkupní právo nebylo prodávajícím uplatněno. Předkupní právo města k pozemku
bude nadále trvat a všechny závazky z kupní smlouvy budou nadále závazné i pro nastupujícího vlastníka.
Konzultováno a odsouhlaseno PRAV.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 397- 17122/18,
(uložen úkol číslo 23153).
RM vydává žadateli vyrozumění, že předložená převodní smlouva na pozemek p. p. č. 646/18, který bude oddělen GP č.
2099-29/2017 z p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, odpovídá ujednání obsaženému v č. VI. bodě 6.6. kupní
smlouvy s předkupním právem ze dne 06.01.2017 a je tedy splněna sjednaná podmínka pro to, aby překupní právo pro
město Nové Město nad Metují nebylo pro tento konkrétní převod uplatněno.
RM 397 Vydává.
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Rozvoj

16:40

OMM

3.1 Aktuální stav projektů ke dni 30.05.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/1 - Flash Příloha: RM 397 - 3/1 - Flash

OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů viz příloha
č. RM 397 - 3/1.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 30.05.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 397- 17123/18,
(uložen úkol číslo 23154).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 30.05.2018 ve znění přílohy č. RM 397 - 3/1.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Nová investiční položka - realizace místa pro přecházení u čerpací stanice T. G. Masaryka
Identifikace:
ZM 124 schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Místo pro přecházení u čerpací stanice v ul. T. G. Masaryka" do
grantového programu ŠKODA AUTO, Programu Dopravní bezpečnosti v obcích. Rozpočet akce dle žádosti
317.907,04 Kč, požadavek na dotaci (max. výše) 120 tis. Kč. Výsledky dotačního řízení budou známy v červnu. Na
tuto akci není v rozpočtu města na rok 2018 určena položka.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku a RO.
Odůvodnění:
Realizace proběhne v případě, že město obdrží dotaci z programu ŠKODA AUTO, Program Dopravní bezpečnost v
obcích.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur zmínil obavu - bojí se místa pro přecházení v ul. T. G. Masaryka, aby se tam z toho nestala past pro
chodce. Vedoucí ORM upozornila, že zde budou bezpečnostní náběhy pro přecházení chodců a dopravní značení.
Tato řešení jsou v duchu trendů prosazovaných DI PČR. ST - je to např. na několika místech v Náchodě, řidiče
upozorňují značky a chodci musí být obezřetnější. Ing. Maur uvedl, že má obavu z bezpečnosti, bude zde přecházet
hodně dětí - viz budoucí zástavba na přilehlých pozemcích. V další diskusi zazněly informace o tom, že takto je
řešeno přecházení v současné době často. Další dotazy radních směřovaly na měření rychlosti, tj. zda toto bude
zajištěno např. právě v této lokalitě . ST přislíbil radním rozeslat aktuální informaci od MP.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17124/18,
(uložen úkol číslo 23155).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku „realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka“.
RM doporučuje ZM schválit RO - realizace místa pro přecházení za čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka (§ 2219) ve výši 220
tis. Kč. Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o 220 tis. Kč. Realizace
proběhne v případě, že město obdrží dotaci z programu ŠKODA AUTO, Program Dopravní bezpečnost v obcích.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.3 Souhlas s vynětím ze ZPF pro stavbu sjezdu k novému RD v lokalitě František
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/3 - Flash Příloha: RM 397 - 3/3 - Flash

Dne 22.05.2018 jsme obdrželi žádost Ing. arch. Š. T. o souhlas s vynětím části pozemku p. p. č. 666/14 v k. ú. Nové
Město nad Metují ze zemědělského půdního fondu. Pozemek je ve vlastnictví města, druh pozemku je orná půda.
Odnímána bude část pozemku města pod vjezdem k novostavbě rodinného domu o ploše 7 m2, mezi místní
komunikací a pozemkem investora rodinného domu.
K rozhodnutí:
Souhlasit s trvalým odnětím ze ZPF pro stavbu sjezdu k novému RD v lokalitě František.
Odůvodnění:
K novostavbě rodinného domu a ke zřízení sjezdu již bylo vydáno vyjádření města. ORM doporučuje souhlasit s
trvalým odnětím ze ZPF.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - uvedl, že v materiálech na jednání RM se mu nepodařilo najít, o kterou ulici se jedná. Prosí, aby tato
informace - název ulice a případně další bližší specifikace místa, byla vždy uvedena v "Identifikaci" bodu. Místo bylo
radním upřesněno v rámci digitální prezentace.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17125/18,
(uložen úkol číslo 23156).
RM souhlasí s trvalým odnětím ze ZPF části pozemku o p. p. č. 666/14 v k. ú. Nové Město nad Metují o ploše 7 m2 dle
předložených podkladů pro trvalé odnětí části parcel KN 666/4, 666/14, 689/2, a 690/7 v k. ú. Nové Město nad Metují ze ZPF
pro stavbu sjezdu k plánované novostavbě RD.
RM 397 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 SOPPS Goldware s.r.o. - kabelizace pro optickou síť v ul. 1. máje
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/4 - Flash Příloha: RM 397 - 3/4 - Flash

Město obdrželo žádost firmy GOLDWARE s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují o
vyjádření k PD „Kabelizace pro optickou síť v ul. 1. máje“ a souhlas uložením optické sítě do pozemků, které jsou ve
vlastnictví města p. p. č. 710/4, 710/6, 675/5, 675/1, 710/5, 674/2, 710/7 v k. ú. Krčín. Jako souhlas města předkládá
ORM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě (dále jen "SOPPS").
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Kabelizace pro optickou síť v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou GOLDWARE s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Optickou síť je nutné vložit do chodníků před dokončením stavby rekonstrukce chodníků a rekonstrukce silnice v ul. 1.
máje, což je zahrnuto v podmínkách souhlasu se stavbou v SOPPS. Dále požadujeme koordinaci se stavbou
chodníků a vyjádření firmy Elektro-comp s.r.o., která má již v rámci přeložky knn uloženy v části chodníků sítě. Toto
vyjádření bude vyžadováno před uzavřením nájemní smlouvy na překop. Odborné útvary souhlasí. ORM doporučuje
smlouvu schválit. Obdobná smlouva s firmou N Sys s.r.o. byla schválena v RM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17126/18,
(uložen úkol číslo 23157).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kabelizace pro optickou síť v ul. 1. máje“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou GOLDWARE s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM
397 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 397 Schvaluje.
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3.5 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku
pro pěší a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2
Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/5 - Flash Příloha: RM 397 - 3/5 - Flash

Identifikace:

V loňském roce proběhlo Zadávací řízení na akci „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší
a cyklisty, Nové Město nad Metují“/2. Zakázka byla soutěžena s termínem dokončení v červenci 2018. Vzhledem k
tomu, že dosud nebylo na tuto akci získáno územní rozhodnutí a stavební povolení, nebude možné zakázku ve
stanoveném termínu zrealizovat. Z tohoto důvodu je navrhováno zrušení této zakázky - viz hlášení v Kontrole úkolů k
této RM.
K rozhodnutí:
Schválit zrušení veřejné zakázky malého rozsahu.
Odůvodnění:
S vybraným uchazečem nebyla uzavřena smlouva o dílo. Nyní se připravuje nová žádost o stavební povolení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal, zda to má vazbu na letošní rozpočet? Vedení města odpovědělo, že ne. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17127/18,
(uložen úkol číslo 23158).
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty,
Nové Město nad Metují“/2.
RM 397 Ruší.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Dětské hřiště náměstí 17. listopadu
v Novém Městě nad Metují"
Identifikace:
ORM připravuje výběrové řízení na návrh a realizaci dětského hřiště v lokalitě náměstí 17. listopadu v Novém Městě
nad Metují". Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky, které je sestaveno ze třech částí kritérium č.1 - Nabídková cena včetně platné DPH - 50 %, kritérium č. 2 - Estetické a funkční vlastnosti - provedení 30
% a kritérium č. 3 - efektivní využití plochy pozemku - 20 %. Z tohoto důvodu navrhuje OMM pro posouzení a
hodnocení této zakázky ustanovit speciální komisi ve složení: Ing. Simona Vojnarová, pí Marie Petruželková, MgA. Vít
Lukas, Ing. Libor Pozděna, pí Alena Čečetková, pí Jindřiška Losenická, Mgr. Markéta Škodová.
K rozhodnutí:
Schválit komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce "Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém
Městě nad Metují" ve složení: Ing. Simona Vojnarová, pí Marie Petruželková, MgA. Vít Lukas, Ing. Libor Pozděna, pí
Alena Čečetková, pí Jindřiška Losenická, Mgr. Markéta Škodová.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17128/18
RM ustanovuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce "Dětské hřiště náměstí 17. listopadu v Novém
Městě nad Metují" ve složení Ing. Simona Vojnarová, pí Marie Petruželková, MgA. Vít Lukas, Ing. Libor Pozděna, pí Alena
Čečetková, pí Jindřiška Losenická, Mgr. Markéta Škodová.
RM 397 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/7 - Flash Příloha: RM 397 - 3/7 - Flash

Město obdrželo žádost o souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 640/30 ve vlastnictví města, k. ú. Krčín, ke zřízení nového
sjezdu na pozemek p. p. č. 639/4 (zahrada). Sjezd, který bude schvalovat příslušný stavební úřad, je navržen přes
zelený pás v ul. Nad Lipami. V současnosti se jedná o schválení záměru realizovat sjezd - pro tyto účely schválila RM
usnesením č. RM 379-16278/17 dne 11.09.2017 smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti, která bude v případě schválení uzavřena mezi žadatelkou a městem, a která je v tomto případě
zpoplatněna poplatkem 1.000 Kč. Ve smlouvě je zahrnut požadavek na předložení konečné verze projektové
dokumentace, která bude řešit výškové a materiálové řešení, a ke které se bude ještě ORM a ARCH vyjadřovat.
K rozhodnutí:
Souhlasit s vybudováním nového sjezdu na pozemku p. p. č. 640/30, k. ú. Krčín v ul. Nad Lipami.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze č. RM 397 - 3/7.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17129/18,
(uložen úkol číslo 23159).
RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 640/30, k. ú. Krčín a pověřuje ST podpisem smlouvy o právu provést
stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou mezi Ing. J. D. a městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 397 - 3/7.
RM 397 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/8 - Flash Příloha: RM 397 - 3/8 - Flash

ORM předkládá žádost paní B. J. o vyhrazené parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351. O vyhrazené parkovací
stání žádají, kvůli postiženému vnukovi M. P., který je držitelem ZTP/P a pro nepohyblivou matku paní O. V.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vybudováním vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní u č. p. 351, k. ú. Nové Město nad Metují,
dle usnesení ve variantě dle výběru.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy č. RM 397 - 3/8.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních, zda je za současné šíře komunikace a provozu v ul. Nádražní možné něco takového povolit. Radní
byli upozorněni na to, že v příštím roce navíc tudy povede objízdná trasa v rámci rekonstrukce ul. Havlíčkova, tzn., že
zde bude zakázáno jakékoliv stání vozidel. Z uvedených důvodů RM žádost zamítla.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17130/18,
(uložen úkol číslo 23160).
RM nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro paní B. J. v ul. Nádražní u č. p. 351, k. ú. Nové Město nad Metují, z
důvodu nedostatečné průjezdné šířky komunikace v ul. Nádražní a dále z důvodu, že během rekonstrukce komunikace v ul.
Havlíčkova v roce 2019 povede touto ulicí objízdná trasa a bude zde zakázáno stání vozidel.
RM 397 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.9 Žádost o přemístění kontejnerového stání - parkoviště ul. Družební
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/9 - Flash Příloha: RM 397 - 3/9 - Flash

Na město byla doručena žádost p. P. K. o přemístění kontejnerového stání v ul. Družební. Žádost vč. příloh v
přílohách RM 397 - 3/9. Za současného stavu doporučuje OMM konstatovat, že v této chvíli nelze žádosti vyhovět z
důvodu nutnosti dodržet podmínky projektu "Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města", v rámci kterého
bylo kontejnerové stání v ul. Družební vybudováno. Jsme zavázáni zajistit udržitelnost do dne 30.07.2020. Pak je
teprve možné uplatnit žádost.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze č. RM 397 - 3/9.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi si radní připomněli, za jakých podmínek vydalo město souhlas ke stavbě žadatele, z uvedených důvodů a z
důvodů dodržení podmínek udržitelnosti dotovaného projektu žádost zamítli.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 397- 17131/18,
(uložen úkol číslo 23161).
RM v souladu s dodržením podmínek projektu "Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města" v rámci, kterého bylo
kontejnerové stání v ul. Družební vybudováno, tj. zajistit udržitelnost do dne 30.07.2020, zamítá žádost p. P. K. o přemístění
tohoto kontejnerového stání.
RM 397 Zamítá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Herní prvek pro dětské hřiště ve Vrchovinách u sportovního areálu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/10 - Flash Příloha: RM 397 - 3/10 - Flash

Osadní výbor Vrchoviny na svém jednání dne 10.04.2018 vznesl požadavek ohledně doplnění herního prvku na
dětské hřiště u sportovního areálu. Text bodu 8 zápisu Osadního výboru: „Dětské hřiště ve Vrchovinách má mezi
herními prvky jeden, který není certifikován a je již ve zcela desolátním stavu (cca 20 let starý dřevěný vláček). Dle
konzultace s p. Trojanem není jeho oprava již možná (shnilý a napadený houbou). Je nutná jeho demontáž. Na tomto
základě žádáme o nákup nového herního prvku na uvedené dětské hřiště.“ Na PVO 267 dostalo ORM úkol prověřit
možnost doplnění vhodného herního prvku na dětské hřiště ve Vrchovinách, jako náhrady za shnilý dřevěný vláček,
který odstraní TS. ORM doplnění prvku projednalo s předsedkyní Osadního výboru, poptalo cenovou nabídku na
vybraný prvek a výsledek je předložen RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Schválit dodávku a montáž herního prvku „Řetězová houpačka Hnízdo MINI RH116K“ za částku 26.182,00 Kč bez
DPH. 31.680,22 Kč vč. DPH pro dětské hřiště ve Vrchovinách (hřiště u sportovního areálu).
Odůvodnění:
S předsedkyní Osadního výboru byl projednán typ prvku a jeho umístění. Preferovaný vybraný prvek OV Vrchoviny je
nyní předkládán RM ke schválení. Jedná se o herní prvek „Řetězová houpačka Hnízdo MINI RH116K“ - celokovová s
výškou pádu do 1 m (bez nutnosti instalace dopadové plochy). Na dodávku a montáž tohoto prvku byla zpracována
cenová nabídka, která je na částku 26.182,00 Kč bez DPH. 31.680,22 Kč vč. DPH.
Dle vyjádření OF by dodávka a montáž herního prvku by byla hrazena z § 3421 Dětské hřiště.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 397- 17132/18,
(uložen úkol číslo 23162).
RM schvaluje dodávku a montáž herního prvku „Řetězová houpačka Hnízdo MINI RH116K“ za částku 26.182,00 Kč bez DPH,
31.680,22 Kč vč. DPH pro dětské hřiště ve Vrchovinách (hřiště u sportovního areálu). RM ukládá OMM zajistit potřebné
povolení a instalaci herního prvku.
RM 397 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.9.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.11 Přístřešek pro autobusovou zastávku ve Spech - smlouva o dílo
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/11 - Flash Příloha: RM 397 - 3/11 - Flash

V rozpočtu města na rok 2018 byla schválena položka pro dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v
ul. Halínská ve Spech. Z tohoto důvodu je nyní předkládána ke schválení smlouva o dílo na dodávku a montáž
přístřešku pro autobusovou zastávku. Vzhledem k tomu, že byl schválen jednotný typ přístřešku, který dodává firma
mmcité1 a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, žádáme o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a předkládáme návrh smlouvy o dílo na dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve
výši 97.023 Kč bez DPH, tj. 117.394 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválit předloženou smlouvu o dílo na
dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v ul. Halínská ve Spech.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl získán souhlas majitele pozemku pro umístění přístřešku pro autobusovou
zastávku ve Vrchovinách, tak je předkládána pouze smlouva na realizaci přístřešku v ul. Halínská. Při zaplacení
zálohové faktury dojde k úspoře ve výši 6.176 Kč. Zastávka je v tomto případě sjednána bez dodávky spodní stavby.
Spodní stavbu bude zajišťovat firma, která realizuje chodníky v ul. Halínská.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 397- 17133/18,
(uložen úkol číslo 23163).
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Autobusový přístřešek pro zastávku
v ulici Halínská“ a schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž přístřešku za částku 97.023 Kč bez DPH, tj. 117.398 Kč vč.
DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, ve znění přílohy č. RM 397 3/11, a pověřuje ST podpisem smlouvy o dílo.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Nad Stadionem
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/12 - Flash Příloha: RM 397 - 3/12 - Flash

ORM předkládá žádost p. J. T. o vyhrazené parkovacího stání v ul. Nad Stadionem u č. p. 1317. O vyhrazené
parkovací stání žádá kvůli zdravotnímu poškození dolních končetin. Pan J. T. je držitelem průkazu ZTP.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s vybudováním vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nad Stadionem před č. p. 1317, k. ú. Nové Město
nad Metují, dle vybrané varianty usnesení.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy č. RM 397 - 3/12.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 397- 17134/18,
(uložen úkol číslo 23164).
RM nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro p. J. T. v ul. Nad Stadionem na parkovišti před č. p. 1317, k. ú. Nové
Město nad Metují, z důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází parkoviště v další části této ulice nebo je další možnost
zaparkování v ul. Školní.
RM 397 Nesouhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.13 Kácení smrku pichlavého ´Glauca´ v ul. V Aleji, u bytového domu č. p. 839
Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/13 - Flash Příloha: RM 397 - 3/13 - Flash

Identifikace:

ORM předkládá žádost Stavebního Bytového Družstva Náchod o pokácení stromu - Smrku pichlavého ´Glauca´ v ul.
V Aleji, u bytového domu č. p. 839, na pozemku města p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Nesouhlasit s kácením dřeviny rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů ve znění samostatné přílohy č. RM 397 - 3/13.ORM, s ohledem na vyjádření OŽP,
doporučuje RM nesouhlasit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 397- 17135/18,
(uložen úkol číslo 23165).
RM nesouhlasí s pokácením Smrku pichlavého ´Glauca´ v ul. V Aleji, u bytového domu č. p. 839, na p. p. č. 794/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
RM 397 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

3.14 Komise pro otvírání, posouzení a hodnocení - půdní vestavby v ZŠ Komenského a v ZŠ Krčín
Identifikace:
Byly vypsány veřejné zakázky "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad
Metují" a "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město
nad Metují" ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu se zákonem o Zadávání veřejných zakázek č. 134/2016
Sb. Pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek je třeba schválit komisi vč. náhradníků za konkrétní členy komise.
K rozhodnutí:
Schválit Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akce "Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" a "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 397- 17136/18
RM schvaluje Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akce "Vybudování učebny přírodovědných předmětů,
IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" a "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti
ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" ve složení: Ing. Michal Beseda, MBA, náhradník: Petr Hable; Ing. Simona
Vojnarová, náhradník: Ing. Libor Pozděna; pí Alena Čečetková, náhradník: Pavel Horvat; pí Marie Machová, náhradník: p. Jiří
Lokvenc; Ing. Pavel Kmoníček, náhradník: Ing. Zdeněk Slavík.
RM 397 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.15 Záměr výstavby 4 RD "Na Výsluní"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/15 - Flash Příloha: RM 397 - 3/15 - Flash

Na OMM byla doručen k vyjádření záměr výstavby 4 RD v lokalitě "Na Výsluní". Projekční kancelář INS spol. s r.o.,
projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, která zastupuje investorku, s OMM, s OVRR a s
městským architektem už vedla dialog na tímto záměrem od začátku roku 2018. Nyní je předložena verze, ve které
došlo k snížení počtu umisťovaných RD na 4 ks. Původně bylo na situaci předkládáno umístění 5 ks RD. Na RM 396
byl v bodě 4/18 vznesen podnět Ing. Maura, který se týkal této záležitosti, tj. připravované výstavby na volných
stavebních pozemcích v lokalitě Na Výsluní. Tzn., že jeho podnět by měl být projednán v rámci tohoto bodu.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou Koordinační situaci umístění 4 RD v lokalitě "Na Výsluní" a souhlasit s odesláním
vyjádření města ve znění přílohy č. RM 397 - 3/15.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Maur, na kterého se obrací sousedé, protože v dané lokalitě bydlí, podrobně seznámil radní s obavami, které vůči
záměru vlastníka pozemků mají. Upozorňoval na to, jak při minulém jednání RM, tak i prostřednictvím několika emailů mezi zasedáními. V rámci navazující diskuse pak vznesl dotazy, zda právě v tomto případě se neukazuje to, že
by měly být silnější urbanistické regulativy než ty dané územním plánem. Ze strany OMM, ORM a ARCH bylo
vysvětlováno, v jakém stádiu se jednání o tomto záměru nachází, zazněla informace, že zatím nebylo zahájeno
stavební řízení, investor předkládá návrhy, které se týkají počtu objektů a jejich umístění na pozemcích, které vlastní.
OMM, jako zástupce města v těchto jednáních, uvádí podmínky, které město dává, mj. jde o řešení související
infrastruktury a předložení "hmotové studie". Po obsáhlé diskusi byly ujednány dílčí úpravy v příloze s vyjádřením
města k záměru v tomto stádiu. Dále bylo ujednáno, že investor, resp. projektant, budou vyzváni k vyvolání schůzky,
na kterou budou mj. pozváni i občané, kteří mají domy v dané lokalitě.
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 397- 17137/18,
(uložen úkol číslo 23166).
RM bere na vědomí předloženou Koordinační situaci 4 RD v lokalitě "Na Výsluní", kterou zpracovala fa INS spol. s r.o.,
projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod. RM ukládá OMM odeslat vyjádření města k této koordinační
situaci ve znění upravené přílohy č. RM 397 - 3/15.
RM 397 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Nové informace k programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/16 - Flash Příloha: RM 397 - 3/16 - Flash

ORM předkládá RM a následně ZM na vědomí výsledky jednání vedení města se zástupci MMR zodpovědnými za
dotační program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Z jednání vyplynulo, že město má
šanci na dotaci dosáhnout pouze v případě, že obce, ležící v bezprostřední blízkosti zóny Kvasiny, nevyčerpají
přidělenou alokaci finančních prostředků. Dále bylo sděleno, že výstavba infrastruktury je možná pouze na „zelené
louce“. Bližší vysvětlení a závěry z jednání na MMR jsou uvedeny v příloze č. RM 397 - 3/16.
Z těchto důvodů ORM doporučuje dočasně pozastavit práce na úkolech vyplývajících z usnesení ZM, a to usnesení č.
ZM 125-7696/18 (zpracování PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky) a usnesení č.
ZM 125-7697/18 (zpracování PD - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS).
ORM nyní zajistí návrh na dělení pozemku č. 658/1 pro 2 viladomy v severním areálu A a koridor zeleně (komunikace
a zeleň). Pozemky pro výstavbu viladomů budou následně nabídnuty k prodeji. Na realizaci koridoru zeleně vedoucí
pod viladomy (v územní studii navržena komunikace pro pěší a cyklisty + zeleň) se bude hledat vhodný dotační titul (v
jednání je možnost získání dotace z MAS Pohoda venkova na výstavbu cyklostezky).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí zjištěné skutečnosti, které vyplynuly z jednání se zástupci MMR ohledně podmínek
dotačního programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

V diskusi se radní zabývali tím, zda dočasně pozastavit vše, co je uvedeno v návrhu usnesení. Nakonec se shodli, že
ano. Jeden radní nebyl při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 397- 17138/18,
(uložen úkol číslo 23167).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zjištěné skutečnosti, které vyplynuly z jednání se zástupci MMR ohledně podmínek
dotačního programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, viz příloha č. RM 397 - 3/16. Na
základě těchto skutečností se dočasně pozastaví práce na úkolech vyplývajících z usnesení ZM, konkrétně usnesení č. ZM
125-7696/18 (zpracování PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky) a usnesení č. ZM 1257697/18 (zpracování PD - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS).
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.17 Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka - Smlouva o zápůjčce
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/17 - Flash Příloha: RM 397 - 3/17 - Flash

ORM předkládá RM a následně ZM Smlouvu o zápůjčce na přenechání peněžních prostředků v předpokládané výši
2.160 tis. Kč na financování akce „Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka" a "Prodloužení splaškové
kanalizace a vodovodu ul. Železova louka". Na tuto akci byla mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., podepsána Smlouva o převodu investorství. V době konání RM 397nebude ještě známa
vysoutěžená cena za realizaci splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Železova louka, proto není částka v usnesení a
ve Smlouvě o zápůjčce uvedena. Otvírání, posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne 05.06.2018. Do jednání ZM
126 budou částky do usnesení a Smlouvy o zápůjčce doplněny.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Smlouvu o zápůjčce, doporučit ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odůvodnění:
Na akci "Kanalizace Železova louka" bylo v prosinci 2017 v rozpočtu schváleno 1200 tis. Kč. Následně bylo RM 394
přijato toto usnesení: RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u)
Náchod, a.s., o vodovod a doporučuje ZM schválit navýšení této položky o 960 tis. Kč na rozšíření kanalizace až na
konec ul. Železova louka a na vybudování vodovodu v zadní části u této ulice. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření - navýšení položky Kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaK(u) Náchod (§ 2321) ve výši 960 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Kanalizace Vrchoviny (č. p. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaK(u)
Náchod (2321) ve výši 229,45 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§
3326) ve výši 35,55 tis. Kč, Stará ekologická zátěž Elton (§ 3739) ve výši 290 tis. Kč, projekt Preventivní síť pro děti a
rodiny ohrožené sociálním vyloučením (§ 4379) ve výši 405 tis. Kč. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na
společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o navýšení částky na realizaci akce Splašková kanalizace v ul.
Železova louka a navýšení zápůjčky na vybudování splaškové kanalizace a vodovodu." Toto usnesení se bude
schvalovat na ZM 126, dne 14.06.2018. Následně by ZM mělo schválit i Smlouvu o zápůjčce. V době konání RM 397
nebude ještě známa vysoutěžená cena za realizaci splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Železova louka, proto není
částka v usnesení a ve Smlouvě o zápůjčce uvedena. Otvírání, posouzení a hodnocení nabídek proběhne dne
05.06.2018. Do jednání ZM 126 budou částky do usnesení a Smlouvy o zápůjčce doplněny.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 397- 17139/18,
(uložen úkol číslo 23168).
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit firmě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní
prostředky v předpokládané výši 2.160 tis. Kč na realizaci akce „Splašková kanalizace a vodovod ul. Železova louka“, ve
znění přílohy č. RM 397 - 3/17. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018

3.18 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/18 - Flash Příloha: RM 397 - 3/18 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 125-7700/18 uložilo ST jako určenému zastupiteli pro územní plán zahájit ve spolupráci s
pořizovatelem přípravu vlastního podnětu města na změnu č. 1 schváleného územního plánu s tím, že tento podnět
bude předložen na nejbližším zasedání ZM.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o vlastních i cizích podnětech nashromážděných za dobu projednávání nového územního plánu a za
dobu od jeho vydání.
Odůvodnění:
V dubnu 2018 ZM vydalo nový územní plán, který se díky vysokému počtu obdržených připomínek a námitek
projednával téměř 8 let. Za tu dobu pořizovatel obdržel několik písemných podnětů ke změně územního plánu, které
však již z procesních důvodů nešlo zařadit do projednávaného návrhu územního plánu. Proto se již před jeho vydáním
uvažovalo o pořízení změny č. 1, do které by se tyto podněty zahrnuly, stejně jako další vlastní podněty. Současně
pořizovatel obdržel několik písemných podnětů i po vydání územního plánu. Tyto budou zařazeny do změny č. 2, ke
které bude ještě zveřejněna výzva veřejnosti k podání dalších případných podnětů ve lhůtě do konce září 2018.
Následně budou tyto podněty předloženy ZM k rozhodnutí.
Vysvětlení: Ing. Miloš Skalský vedoucí odboru Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Z podrobnějšího projednání:
Ve velice obsáhlé diskusi, ke které byl pozván Mgr. A. Balcar, jako pořizovatel územního plánu města a které byl
přítomen i ARCH, se radní zabývali tím, co bude zařazeno do změny č. 1, která by měla být vyhlášena na základě
rozhodnutí ZM dne 14.06.2018 a co do případné změny ÚP č. 2, která by byla připravena k vyhlášení na ZM na
podzim 2018. Byly projednány všechny zatím předložené návrhy a usnesením bylo doporučeno co a kam bude
zařazeno a co např. již nyní doporučeno nebude, protože jde o návrhy, které jsou v zásadním rozporu s novým ÚP a z
urbanistického hlediska nevhodné. V souvislosti s těmito změnami vystoupil Ing. Prouza, jehož majetku se týká jeden
z předkládaných podnětů na změnu, proto byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování o souhrnném usnesení.
Podrobně seznámil přítomné radní s problémy, které mu na základě mylných informací z OVRR vznikly a proč tedy
dává návrh na změnu ÚP v případě jeho pozemku. MST požádal, aby žadatelé byli alespoň nějakou formou
vyrozuměni o tom, kdy a co bude projednáváno na ZM.
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 397- 17140/18,
(uložen úkol číslo 23169).
a) RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením následujících změn územního plánu v rámci změny č. 1:
I.1.Parc. č. 953/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.2.Parc. č. 370/8-10 v k. ú. Krčín: přiřadit do plochy dopravní infrastruktury specifické - letiště.
I.3.Parc. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: přiřadit k ploše rekreace - zahrádkářské osady specifické zaplocenou část
pozemku.
I.4.Parc. č. 387/1 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech - požadavek na RD.
I.5.Parc. č. 995/28 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.6.Parc. č. 42/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.7.Parc. č. 441/1, 441/2, 441/8, 2176/ v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování - drobná a
řemeslná výroba.
I.8.Parc. č. 2421, 549/9, 549/29, 550/6, 549/8, 549/45 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování drobná a řemeslná výroba.
I.9.Parc. č. 618/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.10.Parc. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést západní část pozemku na plochu dopravní infrastruktury
specifické - veřejné parkoviště.
I.11.Upravit podmínky využití u plochy dopravní infrastruktury - železniční: přidat možnost drobné a řemeslné výroby včetně
skladování.
I.12.Parc. č. 2353 a severozápadní cíp parc. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: prověřit a případně upravit podmínky
využití území, aby bylo umožněno postavit zde 4 viladomy dle zpracované územní studie Krajské předměstí - studie systému
zeleně.
I.13.Parc. č. 2176/12 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba.
I.14.Parc. č. 283 a 284 v k. ú. nové Město nad Metují: převést na plochu dopravní infrastruktury specifickou - garážové dvory.
I.15.Parc. č. 296/1 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu bydlení v bytových domech, prověřit a případně
navrhnout i širší rozsah - pozemky jižně od předmětného pozemku k ul. Nad Stadionem.
I.16.Upravit podmínky využití u plochy smíšené obytné venkovské: přidat možnost nerušící drobné a řemeslné výroby.
I.17.Parc. č. 548/1 a 548/3 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
I.18.Upravit podmínky využití u plochy zeleně soukromé a vyhrazené (minimálně na pozemku parc. č. 2025 v k. ú. Nové
Město nad Metují): rozšířit možnost stavět do půdorysné velikosti 60 m2.
I.19.Část parc. č. 393 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
b) RM nedoporučuje ZM souhlasit s pořízením následujících změn územního plánu:
II.1.Parc. č. 1926, 1925 v k. ú. Nové Město nad Metují (jižní část): převést na plochu bydlení v rodinných domech - městské.
II.2 Parc. č. 953/5 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu rekreace - zahrádkářské osady.
II.3 Parc. č. 654/8 v k. ú. Vrchoviny: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
II.4 Parc. č. 992/1-2 v k. ú. Nové Město nad Metují: převést na plochu rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
II.5 Parc. č. 466/5 v k. ú. Spy: převést na plochu bydlení v rodinných domech.
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Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 397 - 4.6.2018
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 23.04.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 3/19 - Flash Příloha: RM 397 - 3/19 - Flash

RM je předkládán zápis ze 7. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne 23.04.2018 od 17:00 hodin v
kanceláři OMP na MěÚ Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem ze 7. jednání Komise názvoslovné, rozhodnout o předložených doporučeních a
příp. stanovit další úkoly.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3. 19 USNESENÍ č. RM 397- 17141/18,
(uložen úkol číslo 23170).
RM projednala a bere na vědomí zápis ze 7. jednání Komise názvoslovné ze dne 23.04.2018 ve znění přílohy č. RM 397 3/19. RM na základě doporučení Komise názvoslovné ukládá OMM vše předložit do jednání koncepční RM v srpnu 2018 s
tím, že návrhy budou doplněny o informace o možných dopadech navrhovaných změn na vlastníky nemovitostí a dále o
související úkoly pro jednotlivé zainteresované subjekty.
RM 397 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 397 - 4.6.2018

Správa nemovitostí

19:15

OMM

4.1 Zápis ze 144. zasedání Bytové komise
Identifikace:

(Int.: OSN/703) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/1 - Flash Příloha: RM 397 - 4/1 - Flash

Zápis ze 144. zasedání Bytové komise konané dne 09.05.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí a schválit.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 397- 17142/18
RM bere na vědomí a schvaluje obsah Zápisu ze 144. zasedání Bytové komise konané dne 09.05.2018 ve znění přílohy č.
RM 397 - 4/1.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.04.2018
Identifikace:

(Int.: OSN/704) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/2 - Flash Příloha: RM 397 - 4/2 - Flash

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.04.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17143/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.04.2018 ve znění
přílohy č. RM 397 - 4/2.
RM 397 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:

(Int.: OSN/705) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/3 - Flash Příloha: RM 397 - 4/3 - Flash

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17144/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2018 ve znění přílohy č. RM 397 - 4/3.
RM 397 Bere na vědomí.
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4.4 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce
Identifikace:

(Int.: OSN/706) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/4 - Flash Příloha: RM 397 - 4/4 - Flash

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých a movitých věcí ze dne 01.05.2008, která
řeší výpůjčku objektu Kina 70 a dalších souvisejících movitých a nemovitých věcí. Smlouva je uzavřena mezi
Městským klubem v Novém Městě nad Metují, IČO: 46524207 a městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
byla nahrazena novou smlouvou o výpůjčce, schválenou v RM 394. Smlouva bude ukončena ke dni 04.06.2018.
K rozhodnutí:
Souhlasit s dohodou o ukončení smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Tato smlouva o výpůjčce byla nahrazena novou smlouvou v RM 394.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17145/18,
(uložen úkol číslo 23171).
RM souhlasí s dohodou o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, nemovitých a movitých věcí ze dne 01.05.2008,
která řeší výpůjčku objektu Kina 70, a to ke dni 04.06.2018.
RM 397 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost o snížení nájemného
Identifikace:

(Int.: OSN/707) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/5 - Flash Příloha: RM 397 - 4/5 - Flash

Hradecká pekárna s.r.o., IČO: 62028413, jako nájemce obchodních nebytových prostor v objektu č. p. 391 v ul. T. G.
Masaryka, žádá o snížení nájemného ze stávajících 15.176 Kč/měsíc na 10.000 Kč/měsíc. Jako důvod nájemce uvádí
snížení návštěvnosti prodejny a otevření nových prodejen v okolí (pravděpodobně rozšíření prodejny Verner, apod.).
K rozhodnutí:
A/ Souhlasit se snížením nájemného na částku 10.000 Kč/měsíc, dle žádosti nájemce, B/ souhlasit se snížením
nájmu na kompromisní částku 12.500 Kč/měsíc, C/ nesouhlasit se snížením nájemného dle žádosti nájemce.
Odůvodnění:
Stanovisko OSN - viz příloha č. RM 397 - 4/5.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města

Radní diskutovali o cenové mapě nájmů a o tom, že žádostem o snížení nájemného, které vznesl např. provozovatel
Oční optiky v tomto objektu, nebylo opakovaně vyhověno.
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17146/18,
(uložen úkol číslo 23172).
RM nesouhlasí se snížením nájemného v obchodních prostorách objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, dle žádosti stávajícího
nájemce Hradecká pekárna s.r.o., IČO: 62028413.
RM 397 Nesouhlasí.
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4.6 Označení provozoven T. G. Masaryka 44 - 47
Identifikace:

(Int.: OSN/708) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/6 - Flash Příloha: RM 397 - 4/6 - Flash

V souvislosti s opravou fasády bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka byl vedením města zadán úkol
navrhnout řešení pro opravu označení provozoven, v tomto objektu, a to vč. sjednocení grafiky. Pro zpracování
návrhu řešení byla poptána místní firma KARE, s.r.o. Grafický návrh byl zpracován ARCH a byl schválen RM. S
provozovateli, kteří jsou zároveň vlastníky bylo sjednocení grafiky projednáno a odsouhlaseno (s podmínkou
financování ze strany města). Předpokládané náklady na realizaci jsou dle předběžné cenové nabídky cca 100 tis. Kč
bez DPH. OSN předkládá RM k rozhodnutí zařazení nové akce do plánu oprav OSN 2018. Financování bude
provedeno v rámci plánovaných prostředků plánu oprav OSN 2018.
K rozhodnutí:
Ne/uložit OSN realizaci opravy označení provozoven.
Odůvodnění:
Jedná se o plnění úkolu zadaného vedením města. Vzhledem k tomu, že v Plánu oprav 2018 na § 3613 - nebytové
hospodářství není s touto položkou počítáno, bylo financování opravy projednáno s vedoucím OF - viz vyjádření.
OF: Navýšení bude pokryto přesunem z prostředků na údržbu (investice, revize…) školství.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Někteří radní považovali částku potřebnou na provedení jednotného označení provozoven za příliš vysokou.
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17147/18,
(uložen úkol číslo 23173).
RM ukládá OSN provést opravu označení všech provozoven umístěných v objektu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka dle návrhu
řešení firmy KARE, s.r.o. a schváleného grafického návrhu viz příloha č. RM 397 - 4/6. RM schvaluje RO - navýšení § 3613 nebytové hospodářství o částku 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem prostředků z § 6409 - ostatní činnosti - z
položky údržba (investice, revize…) školství.
RM 397 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 2, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost pí Lenky Zelené - napravení právního stavu
Identifikace:

(Int.: OSN/709) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/7 - Flash Příloha: RM 397 - 4/7 - Flash

Paní Lenka Zelená, IČO: 60894571, žádá RM o napravení právního stavu. Jedná se o podnájem kadeřnického místa
(křesla) v provozovně kadeřnictví v objektu č. p. 47, ul. T. G. Masaryka, která má v nájmu pí Marcela Pelíšková, IČO:
13196693. Pro podnájem a sepsání podnájemní smlouvy je nutný souhlas vlastníka, který nebyl proveden. Paní
Zelená v dobré vůli podepsala v roce 2012 podnájemní smlouvu a nyní v rámci kontroly Živnostenského úřadu bylo
zjištěno, že pro užívání kadeřnického místa chybí právní důvod (souhlas vlastníka). Paní Zelená žádá o akceptaci
užívání kadeřnického místa ode dne 01.05.2012 a vyslovení souhlasu s užíváním kadeřnického místa do budoucna,
po dobu trvání smlouvy tj. na dobu neurčitou.
K rozhodnutí:
Akceptovat užívání kadeřnického místa ode dne 01.05.2012 a souhlasit s užíváním kadeřnického místa ode dne
04.06.2018 na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
Jedná se o napravení právního stavu. Vzhledem k tomu, že s pí Pelíškovou byly podnájemní smlouvy vždy řešeny
oficiálně přes RM, domníváme se, že došlo k individuálnímu pochybení. Nájemní vztah je po dobu jeho trvání
bezproblémový, stejně, jako platební morálka. OSN doporučuje žádosti vyhovět a dále nájemce pí Pelíškovou
upozornit na vzniklou chybu - jedná se o porušení smluvních podmínek.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17148/18,
(uložen úkol číslo 23174).
RM souhlasí s napravením právního vztahu, dle žádosti paní Lenky Zelené, IČO: 60894571. RM akceptuje užívání ode dne
01.05.2012 do dne 04.06.2018 a souhlasí s podnájmem kadeřnického místa ode dne 04.06.2018 dobu neurčitou.
Podnájemní smlouva mezi nájemcem kadeřnictví pí Marcelou Pelíškovou, IČO: 13196693 a pí Lenkou Zelenou, IČO:
60894571 nesmí být v rozporu se smlouvou o nájmu ze dne 01.02.2002 sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a pí Marcelou Pelíškovou, IČO: 13196693.
RM 397 Schvaluje.
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4.8 Žádost fy N-SYS o udělení souhlasu s napojením objektů bytových domů č. p. 462-3, 477-8, 481-2, 4678, 475-6, 483-4 na komunikační síť
Identifikace:

(Int.: OSN/710) Zdroj. dokum.: RM 397 - 4/8 - Flash Příloha: RM 397 - 4/8 - Flash

Firma N-SYS s.r.o. žádá o udělení souhlasu k napojení objektů bytových domů č. p. 462-3, 477-8, 481-2, ul.
Československé armády a čp. 467-8, 475-6, 483-4, ul. Dukelská na vybudovanou komunikační síť, vč. následné
instalace veřejné komunikační sítě ve společných částech objektu výše uvedených bytových domů. Napojení objektů
a provedení rozvodů ve společných částech domu by bylo provedeno na základě Smlouvy o pronájmu místa k
uložení, provozování a servisu telekomunikační sítě. Na základě této žádosti proběhlo jednání odborných útvarů, ze
kterého vzešla shoda na tom, že napojení jednotlivých bytových domů a objektů města a rozvody ve společných
prostorech je třeba řešit koncepčně. OSN doporučuje v této chvíli souhlas neudělit s tím, že bude OSN uložen úkol
zpracovat koncepční řešení pro napojování objektů města a provádění rozvodů datových sítí ve společných
prostorech.
K rozhodnutí:
Neudělit souhlas a uložit OSN úkol zpracování koncepce.
Odůvodnění:
Po provedené schůzce odborných útvarů a v rámci množících se žádostí v této oblasti je zřejmé, že tyto věci je třeba
řešit koncepčně. OSN + OMM navštívilo bytové družstvo v Dobrušce, kde existuje model, který bude v koncepčním
řešení rozpracován a předložen RM k rozhodnutí, teprve pak je možné udělit souhlas k napojení bytových domů, které
jsou v majetku města.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radních bylo z OMM vysvětleno, že není vhodné začít dávat nesystémově jednotlivé souhlasy, je třeba
zpracovat koncepční řešení a pak teprve povolit.
K čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17149/18,
(uložen úkol číslo 23175).
RM v této chvíli nesouhlasí se žádostí firmy N-SYS s.r.o. o udělení souhlasu k napojení objektů bytových domů č. p. 462-3,
477-8, 481-2, ul. Československé armády a č. p. 467-8, 475-6, 483-4, ul. Dukelská na vybudovanou komunikační síť, vč.
následné instalace veřejné komunikační sítě ve společných částech objektu výše uvedených bytových domů. RM ukládá
OSN připravit koncepční řešení pro napojení objektů v majetku města na datové sítě internetových providerů a poskytovatelů
telekomunikačních služeb.
RM 397 Ukládá.
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Školství, kultura a sport

13:05

OŠKS

5.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/1 - Flash Příloha: RM 397 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, žádá o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2018/2019 v 5 třídách: 1. tř. - 25 dětí, 2. tř. - 25 dětí, 3. tř. - 25 dětí, 5. tř. – 28 dětí, 6. tř. – 28 dětí.
K rozhodnutí:
Schválit výjimku z počtu dětí pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, pro školní rok 2018/2019
dle předloženého návrhu.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 2
počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka doplnil - předpokládá, že se objeví žádosti o výjimku z počtu dětí i od ostatních ředitelů škol.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 397- 17150/18
RM na základě žádosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, schvaluje pro školní rok 2017/2018 výjimky z
počtu dětí pro třídy 1., 2., 3., 5. a 6. dle předloženého návrhu - viz příloha č. RM 373 - 5/10. Výjimky jsou povoleny za
předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Stav integrace středního školství ve městě
Identifikace:
RM 396 uložila OŠKS zařadit do dalšího jednání RM bod týkající se stavu integrace středního školství ve městě a
pozvání ředitelky "ZŠ a SŠ Nové Město nad Metují" paní PaedDr. Olgy Taláškové na jednání RM 397 k tomuto bodu.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou o stavu integrace středního školství ve městě přednesenou ředitelkou "ZŠ a SŠ Nové Město
nad Metují" paní PaedDr. Olgy Taláškové.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ve 13:05 hodin byla na jednání RM pozvána ředitelka SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují PaedDr. Olga Talášková. RM
seznámila se současným stavem a odpověděla na vznesené otázky radních. Pozvala všechny k návštěvě školy.
Informovala, že od 01.07.2018 vznikne nový subjekt s názvem Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní
škola Nové Město nad Metují. Koncem dubna proběhl konkurz na pozici ředitele, ve kterém paní ředitelka uspěla.
Sídlo vedení školy bude v budově SPŠ. V současné době probíhají s KHK jednání o rekonstrukci této budovy - bude
ráda i za pomoc ze strany města při prosazení této investice KHK. Probíhají přípravy na stěhování, o využití dalších
objektů ze strany školy bude moci informovat RM tak za rok, za který uvidí, které objekty budou pro školu potřebné a
které případně ne. Počty žáků ještě nejsou uzavřené, situace se každým dnem mění, vše vypadá, že počty budou
srovnatelné s letošním školním rokem. V navazující diskusi se přítomní shodli, že proběhla velmi zdařilá akce v dubnu
v Pyramidě - setkání ředitelů a výchovných poradců ZŠ, zaměstnavatelů v regionu, starostů okolních měst a zástupců
KHK. Radní konstatovali, že škola je pro město významným partnerem a proto má město zájem na pozitivní
spolupráci. PaedDr. Talášková uvedla, že se bude těšit na spolupráci, popřála všem krásné léto. ST - popřál paní
ředitelce, aby se jí dařilo a doplnil, že město bude vždy otevřeno ke spolupráci.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17151/18
RM byla seznámena se zprávou o stavu integrace středního školství ve městě přednesenou ředitelkou "ZŠ a SŠ Nové Město
nad Metují" paní PaedDr. Olgou Taláškovou a bere tuto zprávu na vědomí.
RM 397 Bere na vědomí.
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5.3 Zápis č. 4 z jednání Školské rady při "ZŠ Malecí" ze dne 23.05.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/3 - Flash Příloha: RM 397 - 5/3 - Flash

Dne 23.05.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen ŠR). ŠR vznesla připomínky k
výuce anglického jazyka. Ředitelka školy informovala o organizaci výuky cizích jazyků v příštím školním roce.
Ředitelka dále informovala ŠR o současném stavu ve školní jídelně, o připravovaných změnách ve složení
pedagogického sboru a o problematice GDPR. ŠR požádala ředitelku školy o zveřejnění kontaktů zástupců ŠR z řad
rodičů na stránkách školy a o zveřejňování zápisů z jedná ŠR na stránkách školy.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Malecí".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních týkající se školního stravování a Scolarestu. Diskutující: ST, MST, TAJ a Mgr. Kupka.
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17152/18
RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ze dne 23.05.2018 ve znění přílohy č. RM 397 - 5/3 a bere tento zápis na vědomí.
RM 397 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis č. 14 z jednání KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/4 - Flash Příloha: RM 397 - 5/4 - Flash

Dne 24.05.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednávala přípravy Dnů evropského dědictví 2018,
které se uskuteční 08.09.2018. KKULT předkládá RM návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2018 a
doporučuje udělit vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října 2018 – Čestné občanství města – Josef Marian
Bartoň - Dobenín, Čestné uznání města – Ing. Karel Nývlt, Poděkování města – Ing. Lenka Pěničková - zařazeno jako
samostatný bod RM 397 - 5/5.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 14 z jednání KKULT ze dne 24.05.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17153/18
RM se seznámila se zápisem č. 14 z jednání Komise kulturní ze dne 24.05.2018 ve znění přílohy č. RM 397 - 5/4 a bere tento
zápis na vědomí.
RM 397 Bere na vědomí.
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5.5 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/5 - Flash Příloha: RM 397 - 5/5 - Flash

Dne 24.05.2018 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
2018 a doporučuje RM udělit vyznamenání těmto občanům: podrobnosti viz příloha č. RM 397 - 5/5. V pátek, 1.
června 2018 byl TAJ doručen mail pí. Mgr. L. Koudelkové, která je členkou KKULT, ale nebyla na jednání přítomna.
Ve svém mailu zasílá RM jako občanka města návrh na udělení čestného uznání dalšímu občanovi - viz mail v příloze.
K rozhodnutí:
Projednat návrh KKULT na ocenění občanů u příležitosti 28. října 2018 a doporučit ZM tento návrh schválit. Projednat
a rozhodnout o návrhu Mgr. Koudelkové.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o dalších návrzích, které zazněly buď na jednání KKULT nebo byly předloženy ještě dodatečně do
RM - viz pí. Koudelková. Ing. Prouza jako předseda KKULT informoval radní o celé záležitosti.
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17154/18,
(uložen úkol číslo 23176).
RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou čestného občanství města, čestného uznání města a poděkování města
jako ocenění činnosti pro město navrženým občanům města ve znění přílohy č. RM 397 - 5/5. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2018 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.6 Žádost o souhlas zřizovatele s účastí v projektu - MMUZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/6 - Flash Příloha: RM 397 - 5/6 - Flash

Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli" o souhlas s uvedením Městského muzea Nové Město nad Metují jako
partnera v propagační části projektu "Cestou tradičních řemesel z Boleslawce do Kladského pomezí". Hlavní partneři
projektu, Městské muzeum v Jaroměři spolu s Muzeem ceramiki v Bolesławci a Muzeem Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku,
směřují prostřednictvím svých zřizovatelů k podání společné dotační žádosti v rámci dotačního programu Interreg ČR
– Polsko. Městskému muzeu Nové Město nad Metují z účasti v projektu neplynou žádné finanční závazky ani výdaje.
Veškeré propagační materiály budou hrazeny z dotačních prostředků a kofinancovány hlavními partnery projektu.
Partneři, kteří nečerpají dotaci, se zaváží k poskytnutí textových a grafických materiálů (fotografie, loga) pro použití ve
společných propagačních materiálech projektu a k následné distribuci těchto materiálů ve svých institucích.
Podrobnosti o projektu viz příloha RM 397- 5/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uvedením Městského muzea Nové Město nad Metují jako partnera v propagační části projektu "Cestou
tradičních řemesel z Boleslawce do Kladského pomezí".
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17155/18
RM souhlasí s uvedením Městského muzea Nové Město nad Metují jako partnera v propagační části projektu "Cestou
tradičních řemesel z Boleslawce do Kladského pomezí".
RM 397 Souhlasí.
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5.7 Konkursní řízení na pozici ředitele ZUŠ B. Smetany - vyřazení uchazeče nebo výzva k doplnění
chybějících údajů
Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/7 - Flash Příloha: RM 397 - 5/7 - Flash

Identifikace:

Dne 28.05.2018 se uskutečnilo první jednání komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod (dále jen
"komise"). Komise posoudila tři přihlášky a usnesla se, že uchazeč pan Tomáš Hvězda nesplnil podmínku podle § 5
odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném
znění, a to doložení praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti
stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky. Výše
uvedená podmínka nebyla doložena pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatelů atd., jak bylo uvedenou v
ohlášení konkurzu - viz příloha č. RM 397 - 5/6. RM může uchazeče pana Tomáše Hvězdu vyřadit z konkurzu. Komise
navrhuje RM jako zřizovateli vyzvat uchazeče p. Tomáše Hvězdu k doložení praxe v délce 4 roky pracovní smlouvou
nebo potvrzením zaměstnavatelů ke konkurzu.
K rozhodnutí:
Vyřadit uchazeče z konkurzu nebo vyzvat uchazeče k doložení praxe v délce 4 roky.
Odůvodnění:
RM je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1209, okres Náchod. RM může rozhodnout o vyřazení uchazečů o místo ředitele příspěvkové
organizace pro nesplnění podmínek stanovených vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisí. Nebo může RM vyzvat uchazeče k doplnění údajů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17156/18,
(uložen úkol číslo 23177).
RM souhlasí s tím, aby uchazeč p. Tomáš Hvězda doložil praxi v délce 4 roky pracovní smlouvou nebo potvrzením
zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM uchazeče p. Tomáše Hvězdu vyřazuje z konkurzu pro
nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm. b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí.
RM 397 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 – 2018
Zdroj. dokum.: RM 397 - 5/8 - Flash Příloha: RM 397 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Městské muzeum v Mariánských Lázních připravuje k vydání publikaci "Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 – 2018".
Jedná se o katalog 457 barevných reprodukcí exlibris, která pro české a zahraniční sběratele za 68 let vytvořil
Vladimír Suchánek. Ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních nabízí městu umístění loga města v publikaci a
jeden výtisk s podpisem pana Vladimíra Suchánka za cenu 2.500 Kč, další publikace může město získat za 350 Kč za
kus při odběru alespoň 10 kusů. Při odběru menšího množství by cena za 1 publikaci byla 390 Kč.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o finanční podpoře projektu Městského muzea v Mariánských Lázních "Vladimír Suchánek EX LIBRIS
1950 – 2018".
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Po krátké diskusi se radní shodli na pořízení 20 ks.
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17157/18,
(uložen úkol číslo 23178).
RM souhlasí s finanční podporou projektu Městského muzea v Mariánských Lázních "Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 2018" částkou 9.500 Kč. RM ukládá OŠKS připravit ve spolupráci s PRAV smlouvu s Městským muzeem v Mariánských
Lázních o poskytnutí příspěvku na vydání publikace "Vladimír Suchánek EX LIBRIS 1950 - 2018" a předložit tuto smlouvu ke
schválení RM.
RM 397 Ukládá.
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5.9 Poděkování "ZŠ Komenského" za realizaci projektu "Děti dětem IX"
Identifikace:
Radní paní Petruželková děkuje všem účastníkům výjezdu do Banátu v rámci projektu "Děti dětem IX". Všechny děti i
učitelé vzorně reprezentovali město.
K rozhodnutí:
Schválit poděkování.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 397- 17158/18
RM děkuje vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a všem účastníkům výjezdu do
partneské obce Gernik v rumunském Banátu za realizaci projektu "Děti dětem IX" a za vzornou reprezentaci města.
RM 397 Děkuje.
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Čl 6
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Finance

19:30

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/1 - Flash Příloha: RM 397 - 6/1 - Flash

ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2018
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 ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

6.2 Darování vozidel UAZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/2 - Flash Příloha: RM 397 - 6/2 - Flash

AEROKLUB z.s., Nahořanská 483, Nové Město nad Metují, žádá o bezúplatný převod 2ks vozidel UAZ z majetku
města, která slouží již 3 roky na letišti v Novém Městě nad Metují, jako pohotovostní požární vozidla. Svoji žádost
odůvodňuje nutností vyšších investic do opravy uvedených vozidel.
K rozhodnutí:
Schválit darování vozidel.
Odůvodnění:
Město má v majetku daná vozidla na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 157715702 ze dne
20.03.2015 uzavřené s ČR - Ministerstvem obrany. Podmínkou této smlouvy byl závazek města využívat tento
majetek výhradně ve veřejném zájmu, a to po dobu 2 let od nabytí vlastnictví k majetku. Jelikož tato doba od nabytí
majetku již vypršela, město navrhuje vozidla UAZ bezúplatně převést na AEROKLUB, z.s., který byl iniciátorem
převodu majetku z MO ČR na město. Velitel JSDH s převodem souhlasí. Aktuální zůstatková cena obou vozidel je
16.097,84 Kč. Bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17159/18,
(uložen úkol číslo 23179).
RM schvaluje bezúplatný převod 2 vozidel UAZ z majetku města AEROKLUBU z.s., Nahořanská 483, Nové Město nad
Metují, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 397 - 6/2.
RM 397 Schvaluje.
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6.3 Účetní závěrka města za rok 2017
Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/3 - Flash Příloha: RM 397 - 6/3 - Flash

Identifikace:

RM je předložena k projednání účetní závěrka města za rok 2017. Výsledek hospodaření ve výši 29.895.953,03 Kč
bude převeden na Výsledek hospodaření minulých účetních období.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit účetní závěrku města.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Schválení účetní
závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci zastupitelstva města. Podmínky a postup
schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní závěrka (výkazy) a
inventarizační zpráva. V rámci přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu
města, dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje, že při přezkoumání hospodaření za rok
2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17160/18,
(uložen úkol číslo 23180).
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město nad Metují za účetní období
2017 sestavenou ke dni 31.12.2017 ve znění přílohy č. RM 397 - 6/3.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.4 Akce financované úvěrem - RO
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 125-7703/18 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru do výše limitu 12 mil. Kč a
Smlouvu o revolvingovém úvěru do výše limitu 13 mil. Kč s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
č. p. 969. Na základě sjednaného úvěru je možné provést rozpočtové opatření u akcí, které budou úvěrem
financovány.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17161/18,
(uložen úkol číslo 23181).
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3113 - akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba, ve výši 10 mil. Kč,
navýšení § 3113 - akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor ve výši 13,1 mil.
Kč, navýšení § 3113 - akce ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben ve výši 1,9 mil. Kč. Navýšení bude pokryto z položky
811x - kontokorentní a revolvingový úvěr ve výši 25 mil. Kč.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Úroky z úvěrů - RO
Identifikace:
V souvislosti s předpokládaným čerpáním nově sjednaných úvěrů a růstem úrokových sazeb dojde k vyššímu čerpání
rozpočtové položky úroky z úvěrů (§ 6310) cca o 100 tis. Kč. Z toho důvodu je navrženo RO.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17162/18,
(uložen úkol číslo 23182).
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů) o částku 100 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o 100 tis. Kč.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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6.6 Vyřazení majetku
Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/6 - Flash Příloha: RM 397 - 6/6 - Flash

Identifikace:

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 397 - 6/6.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17163/18,
(uložen úkol číslo 23183).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, DDM Stonožka, MŠ Na Františku, ZŠ Školní
1000 a ZUŠ Bedřicha Smetany ve znění přílohy č. RM 397 - 6/6.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Odvod z investičního fondu MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova žádá o vybudování mlhoviště na zahradě školky v předpokládané výši 35.900 Kč. K
financování této akce, která není v letošním roce zařazena do plánu údržby (investic) OSN, je možné použít
prostředky investičního fondu školy.
K rozhodnutí:
Schválit realizaci vybudování mlhoviště a odvod z fondu investic a doporučit ZM schválit RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17164/18,
(uložen úkol číslo 23184).
RM schvaluje realizaci vybudování mlhoviště na zahradě MŠ Rašínova. RM schvaluje odvod z fondu investic MŠ Rašínova ve
výši 35,9 tis. Kč do rozpočtu města v souvislosti s realizací akce zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM
schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu § 3111 - MŠ Rašínova - odvod z fondu investic ve výši 35,9 tis. Kč. O tuto částku bude
navýšena výdajová strana rozpočtu § 3111 - položka údržba (investice, revize …) školství.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.8 Místní referendum 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/8 - Flash Příloha: RM 397 - 6/8 - Flash

Místní referendum (dále také jen "MR") k přeložce I/14 je městu uloženo vykonat usnesením Krajského soudu v
Hradci Králové, a to v termínu nebližších voleb do ZM. MR je výkonem samosprávy a tudíž musí být financováno z
rozpočtu města.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM ke schválení výši odměny členů komisí MR a navazující RO.
Odůvodnění:
Příloha - "RM 397 - Příprava a financování místního referenda v Novém Městě nad Metují v roce 2018".
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz na výši odměn - bylo vysvětleno, že odměny jsou obdobné jako u volebních komisí.
K čl. 6. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17165/18,
(uložen úkol číslo 23185).
RM bere na vědomí rozpočet nákladů na MR podle přílohy. RM navrhuje ZM ke schválení odměnu pro předsedu okrskové i
místní komise ve výši 2.200 Kč, odměnu pro člena okrskové i místní komise ve výši 1.700 Kč.
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu § 6173 - místní referendum ve výši 130 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto navýšením příjmové strany rozpočtu § 6310 - úroky z účtů a dividendy o 130 tis. Kč.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 14.6.2018
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6.9 Zřízení majetkového účtu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 6/9 - Flash Příloha: RM 397 - 6/9 - Flash

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. schválila změnu listinných akcií na zaknihované. Z tohoto důvodu je
nutné zřídit majetkový účet u některého z obchodníků s cennými papíry, na kterém budou akcie vedeny. RM je
předložena vzorová Rámcová smlouva - investiční s Fio bankou, a.s., IČO: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, na
základě které bude majetkový účet veden. Stávající výše poplatku za vedení účtu je ve výši 0,04 % p.a. z celkové
nominální hodnoty nekotovaných akcií. Město je vlastníkem 176 888 akcií společnosti v nominální hodnotě 1.000 Kč.
Poplatky spojené s vedením účtu budou hrazeny z dividend od společnosti.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Vedoucí OF vysvětlil důvody, které vedly město ke zřízení účtu - je to v souvislosti se změnou listinných akcií na
zaknihované.
K čl. 6. 9 USNESENÍ č. RM 397- 17166/18,
(uložen úkol číslo 23186).
RM schvaluje Rámcovou smlouvu - investiční s Fio bankou, a.s., IČO: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, uzavřenou dle
předložené vzorové smlouvy ve znění přílohy č. RM 397 - 6/9 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 397 Schvaluje.

STIS

Stránka 47 z 51

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.6.2018
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Tisk: 8.6.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 397 - 4.6.2018

Různé

19:45

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

Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/1 - Flash Příloha: RM 397 - 7/1 - Flash

Ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), pan Ing. Julius Kahanec, žádá RM o zapůjčení
pódiových dílů (12 ks) pro AT 2018, které se uskuteční ve dnech 28.07. - 05.08.2018 v areálu chaty Horalka ve
Sněžném. Žádost viz příloha č. RM 397 - 7/1.
K rozhodnutí:
Projednat + ne/souhlasit se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) společnosti AT.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Pódiové dílce jsou v daném termínu volné. Náš požadavek je, aby si společnost Akademické týdny o.
p. s., pódiové dílce odvezla a přivezla vlastní dopravou. V případě zapůjčení by výpůjčka měla být zpoplatněná.
Stanovisko OŠKS: V souladu s Pravidly pro používání městského pódia může RM zapůjčit pódium příspěvkovým
organizacím a jiným subjektům na pořádání kulturních, sportovních a ostatních akcí v Novém Městě nad Metují,
případně v okolních obcích v rámci spádové oblasti Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Uvedené
předměty nebudou půjčovány ke komerčním účelům.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 397- 17167/18,
(uložen úkol číslo 23187).
RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) společnosti Akademické týdny o. p. s. pro využití na akci Akademické
týdny 2018 ve dnech 28.07. - 05.08.2018 v areálu chaty Horalka ve Sněžném s tím, že si žadatel zajistí odvoz a vrácení
pódiových dílů.
RM 397 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 30.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Žádost o možnost prezentovat činnost společnosti Akademické týdny o. p. s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/2 - Flash Příloha: RM 397 - 7/2 - Flash

Ředitel Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), pan Ing. Julius Kahanec, žádá RM o možnost prezentovat na
jednání RM dne 04.06.2018 činnost AT, stav příprav AT 2018 a budoucnost AT 2018. Město Nové Město nad Metují je
AT důležitým partnerem. Podrobnosti viz dopis ředitele o. p. s. v příloze č. RM 397 - 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí přednesené informace ředitele společnosti AT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Na jednání k tomuto bodu vystoupil Ing. J. Kahanec, ředitel Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), společně s ním
se dostavil p. Petr Havel, který má při akcích AT na starosti technické záležitosti. Ing. Kahanec uvedl, že AT 2018 se
budou opět konat v areálu chaty Horalka ve Sněžném. Představil program AT a informoval, že dva hlavní koncerty se
budou pořádat v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují. K letošnímu ročníku AT opět vydávají informační
brožurku, ve které je mj. i pro Novoměšťáky uvedeno, jak se na AT dostanou a v případě včasné dohody nabízí
organizátoři dokonce i odvoz na jednotlivé akce.
V další části diskuse byla projednávána problematika Pavlátovy louky i případného návratu AT zpět do města.
Organizátoři konstatovali, že při současném rozsahu akce a počtech návštěvníků to možné není, protože tomu zde
chybí potřebné kapacity. Radní se dotazovali i na případný zájem AT stát se trvalými nájemci areálu Pavlátovy louky,
protože současný nájemce končí a je vyvěšeno řízení o novém nájemci. Zástupci AT vysvětlili, že v současnosti
nejsou schopni se o nájem areálu ucházet. Nemají k tomu osobu, která by si to celé mohla vzít na starosti.
Debatovalo se i o novém provozním řádu pro Pavlátku, především pak omezený počet vozidel parkujících v areálu
apod. Ze strany AT zazněly i dotazy na to, zda město plánuje nějaké investice do areálu - tj. rozvod elektřiny, vody,
modernizace budov a jejich vybavení atd. ST uvedl, že to se bude odvíjet od záměrů a společného jednání s
případným novým nájemcem. Radní se shodli, že modernizace areálu v kontextu ostatních investičních potřeb města
může být problém, zvláště pak, pokud nebude možné např. ve spolupráci s nájemcem dosáhnout na nějaké externí
finanční zdroje. V závěru jednání pak Ing. Kahanec pozval vedení města na slavnostní zahájení AT.
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 397- 17168/18
RM bere na vědomí informace ředitele Akademické týdny o. p. s., pana Ing. Juliuse Kahance, o činnosti AT, o stavu příprav
AT 2018 a o budoucnosti AT.
RM 397 Bere na vědomí.
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7.3 ZM 126 (24) - program
Identifikace:
Dne 14.06.2018 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 24. zasedání ve
volebním období.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 397- 17169/18
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 126 (24): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zakázka malého rozsahu - Zajištění vzdělávání zaměstnanců - výuka anglického jazyka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/4 - Flash Příloha: RM 397 - 7/4 - Flash

Výuka pro zaměstnance úřadu a PO.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem smlouvy
Odůvodnění:
Byla doručena pouze jedna nabídka, stávající cena byla ve výši 395 Kč.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 397- 17170/18
RM na základě hodnotícího protokolu určila jako vítěze veřejné zakázky na Zajištění vzdělávání zaměstnanců nabídku pí
PaedDr. Jany Helikarové, IČO: 45920362, za nabídkovou cenu 387 Kč/hod. RM schvaluje Smlouvu o zajištění výuky
anglického jazyka mezi městem Nové Město nad Metují a pí PaedDr. Janou Helikarovou, IČO: 45920362, ve znění přílohy č.
RM 397 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Veřejná zakázka malého rozsahu - Workoutová sestava
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/5 - Flash Příloha: RM 397 - 7/5 - Flash

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.06.2018 v 10:00 hodin. Přílohy budou z tohoto důvodu předány přímo na
jednání RM.
K rozhodnutí:
Schválit vítěze a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o opakovanou veřejnou zakázku - předchozí byla zrušena z důvodu nesplnění požadavků u všech nabídek.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 397- 17171/18,
(uložen úkol číslo 23188).
RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávku workoutové sestavy nabídku
od společnosti Colmex, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČO: 29037221, za nabídkovou cenu 161.635,00 Kč vč. DPH a
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 397 - 7/5.
RM 397 Schvaluje.
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7.6 Směrnice pro výdej, převzetí, manipulaci, držení, nošení a uložení zbraní a střeliva na služebně
Městské policie Nové Město nad Metují č. 2/2018
Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/6 - Flash Příloha: RM 397 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují (dále jen "MP"), p. Miloš Kratěna, předkládá RM ke schválení
Směrnici pro výdej, převzetí, manipulaci, držení, nošení a uložení zbraní a střeliva na služebně Městské policie Nové
Město nad Metují č. 2/2018 - viz příloha č. RM 397 - 7/6.
K rozhodnutí:
Schválit Směrnici pro výdej, převzetí, manipulaci, držení, nošení a uložení zbraní a střeliva na služebně Městské
policie Nové Město nad Metují č. 2/2018 a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
V souvislosti s novelou zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, musí být vydána městem Nové Město
nad Metují, jako zřizovatelem MP, Směrnice pro výdej, převzetí, manipulaci, držení, nošení a uložení zbraní a střeliva
na služebně MP. Tato směrnice musí být prostřednictvím MP, zaslána na příslušné oddělení PČR.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 397- 17172/18
RM schvaluje Směrnici pro výdej, převzetí, manipulaci, držení, nošení a uložení zbraní a střeliva na služebně Městské policie
Nové Město nad Metují č. 2/2018, ve znění přílohy č. RM 397 - 7/6, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 397 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Stanovit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022
Identifikace:
Stanovit počet členů ZM pro příští volební období.
K rozhodnutí:
V souladu s § 67 zákona o obcích, stanoví ZM nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb počet členů ZM pro nové
volební období. Návazně podle § 68 při stanovení počtu členů ZM se zejména přihlédne k počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu. Počet členů stanoví ZM tak, aby zastupitelstvo obce ve městě s počtem nad 3.000 obyvatel a
zároveň do 10.000 obyvatel mělo 11 až 25 členů. Rozhodující je počet obyvatel k 01. 01. 2018. K tomuto datu mělo
město 9 504 obyvatel
Odůvodnění:
Pro všechna volební období od roku 1990 byl počet členů zastupitelstva města 21. (Počet obyvatel stále mírně klesá.)
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl podnět, zda není nějaký důvod k zamyšlení se, zda "zvykově" zavedený počet 21 zastupitelů je pro
budoucnost tím optimálním. Např. to, zda v budoucnu nenastane problém s tím, sehnat do dané volební strany 21
členů, možná bude zájem nižší a stačilo by méně. MST - na základě podnětu Ing. Maura prosí TAJ, aby cca v
polovině příštího volebního období bylo tato věc připomenuta a noví radní mohli o této záležitosti jednat.
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 397- 17173/18,
(uložen úkol číslo 23189).
RM doporučuje ZM schválit pro příští volební období počet členů zastupitelstva na 21 členů.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.
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7.8 Zápis z 10. zasedání KV ze dne 16.04.2018 + Závěry z kontrolního šetření prováděného na základě
usnesení č. ZM 106-7245/15
Zdroj. dokum.: RM 397 - 7/8 - Flash Příloha: RM 397 - 7/8 - Flash

Identifikace:

Zápis z 10. zasedání KV ze dne 16.04.2018 + Závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení č. ZM
106-7245/15 - viz příloha č. RM 397 - 7/8.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se zápisem a závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení č. ZM 106Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 397- 17174/18,
(uložen úkol číslo 23190).
RM projednalo a doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z 10. zasedání KV ze dne 16.04.2018, závěry z kontrolního šetření
prováděného na základě usnesení č. ZM 106 - 7245/15 včetně uvedených doporučení, vše ve znění přílohy č. ZM 126 - 6/4.
RM 397 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: UKIA, Termín: 14.6.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 397:

4.6.2018 20:03:00

Příští porada bude: RM 398, 18.6.2018, kancelář starosty od 13:00:00

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