Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 393
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 393 (ve volebním období 87. zasedání) ze dne: 9.4.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 393 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Pavel Horvat
16 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová
2
Bc. Dita Kroupová
3
Ing. Ondřej Hanka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:35
místostarosta (Město)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:35
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:35
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 15:19 15:51 15:56
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
13:07
13:27
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:29
13:52
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
15:11
města)
architekt (Architekt)
14:43
14:59
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:04 15:19 15:51 15:56
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:19
16:23
sportu)

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

ředitelka MSSS Oáza
referentka OMP
vedoucí OŽP (OVRR)

Částečná
Částečná
Částečná

13:07
14:02
16:40

13:27
14:04
16:43

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 393 :
Ověřovatel zápisu

Mgr. Lubomír Černý

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 393
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 393 (ve volebním období 87. zasedání) ze dne: 9.4.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 393 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Mgr. Denisa Plšková
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. A. Vít Lukas
15 Pavel Horvat
16 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Jana Balcarová
2
Bc. Dita Kroupová
3
Ing. Ondřej Hanka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:35
místostarosta (Město)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
radní (Rada města)
13:00
17:35
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:35
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:35
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00 15:19 15:51 15:56
vedoucí odboru (Odbor sociálních věcí)
13:07
13:27
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:29
13:52
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:15
15:11
města)
architekt (Architekt)
14:43
14:59
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
15:04 15:19 15:51 15:56
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 15:19
16:23
sportu)
ředitelka MSSS Oáza
referentka OMP
vedoucí OŽP (OVRR)

13:07
14:02
16:40

13:27
14:04
16:43

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

Částečná
Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 393 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Mgr. Lubomír Černý
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 392) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 392 ze dne 26.3.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 393
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 285- 12086/14

Věc : Zápis č. 3 z regenerační komise ze dne 03.12.2013

18 195 Vznik úkolu: 20.1.2014

Termín :

9.4.2018

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje - Nositel:
VojS
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2018 Plnění:

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2013 z regenerační komise ze dne 03.12.2013 ve
znění přílohy č. RM 285 - 3/2. RM na základě usnesení KREG č. 13/2013 ukládá OVRR a OMM
zvát ARCH na jednání týkající se obnovy památek ve městě, zejména pak v Městské památkové
rezervaci, a to jako odborného garanta pověřeného městem k dohledu na citlivý přístup k
dodržování vzhledu města a tomu odpovídajících urbanistických řešení.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Průběžně plněno.
RM 364- 15620/17

Věc : Podnět zastupitele Ing. Hovorky - problém parkování ve městě - úpravy na náměstí
Republiky

22 033 Vznik úkolu: 30.1.2017

Termín :

2.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
5.6.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM 364 - 3/15 doporučující materiál zpracovaný radním
Ing. Prouzou k možnostem rušení autobusových zastávek na náměstí Republiky v souvislosti s
možným navýšením kapacit míst pro parkování aut. RM ukládá OMM využít zpracovaný materiál
společně s ostatními podklady pro budoucí projektování podoby veřejných prostranství ve městě,
včetně řešení umístění autobusových zastávek a navýšení počtu parkovacích míst na náměstí
Republiky.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.7.2018 z důvodu: Materiál při řešení veřejného prostranství bude
využit. Vítězným zpracovatelem veřejného prostranství na náměstí Republiky je Ing. arch. Petr Brožek z
Třešti. Termín zahájení zpracovávání studie je během dubna 2018, termín dokončení 02/2019.
RM 384- 16482/17

Věc : Žádost TS o kácení stromů rostoucí mimo les

22 683 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

TS Technické služby,
29.1.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu bílého na p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují a 1
ks břízy bělokoré na p. p. č. 264/4 v k. ú. Spy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 384- 16496/17

Věc : Obnova sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně

22 695 Vznik úkolu: 20.11.2017

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
15.1.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje provedení obnovy poškozené sochy Panny Marie na hřbitově Na Bořetíně. RM
schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky rozpočtu města § 3326 org. 1742 Místní
památky přesunem částky 28 tis. Kč z položky § 3322 org. 1662 Program regenerace - městské
opevnění JV - 3. část.
Navrácení sochy Panny Marie na její původní stanoviště má proběhnout do pátku 6.4.2018.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Z důvodu nepříznivého počasí je umístění sochy
posunuto na začátek měsíce dubna.
RM 386- 16600/17

Věc : Jalovce - náměstí Republiky - souhlas s odstraněním

22 766 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

TS Technické služby,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vykácením keřového porostu jalovce na pozemku p. p. č. 2034/19 v k. ú. Nové
Město nad Metují o rozloze cca 80 m2.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 386- 16608/17

Věc : Návrh na vytvoření podmínek pro bezpečnou cyklistickou dopravu

22 773 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: KavD
12.2.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM iniciovat jednání s ÚS KHK a.s. o dopravním značení pro cyklodopravu v rámci
plánované rekonstrukce silničního povrchu v roce 2019 v úseku mezi Rychtou a ul. Nahořanskou
(dle Plánu rozvoje sítě cyklostras označeno jako č. 9 a 10). K jednání přizvat ST.
Po realizaci nového asfaltového povrchu bude znovu projednáno vodorovné dopravní značení
pro cyklisty formou piktogramů. Dle vyjádření ÚS KHK je tento požadavek zařizován a
financován městem.

Závěr: schválen nový termín: 27.5.2019 z důvodu: Úkol je posunut na rok 2019, kdy je naplánovaná
rekonstrukce silničního povrchu v roce 2019 v úseku mezi Rychtou a ul. Nahořanskou.
RM 386- 16617/17

Věc : Zápis z 5. jednání Komise názvoslovné dne 13.11.2017 - opravy chyb v RÚIAN

22 781 Vznik úkolu: 18.12.2017

Termín :

31.3.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel:
Kroupová
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM ukládá OVRR provést ve spolupráci s tajemnicí Komise názvoslovné opravy chyb v systému
RÚIAN (dílčí upřesnění údajů o počátku a konci ulic a opravy v minulosti vzniklých chyb v
pojmenování), a to ve znění přílohy č. RM 386 - 3/15.
Záležitost názvoslovné opravy ulic ještě není zcela dořešena. Budou vedena jednání s
názvoslovnou komisí a ČUZK.

Závěr: schválen nový termín: 24.9.2018 z důvodu: Potřeba dalších jednání na dopracování návrhů
oprav ulic.
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RM 387- 16643/18

Věc : Žádost SVJ č. p. 670-672 v ul. Dukelská o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les

22 797 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s kácením 1 ks břízy bělokoré č. 2 (viz zákres v příloze č. RM 387 - 2/4) rostoucí na
pozemku města p. p. č. 722/6 v k. ú. Nové Město nad Metují a 1 ks břízy bělokoré č. 3 (viz zákres
v příloze č. RM 387 - 2/4) rostoucí také na pozemku města p. p. č. 722/6, a to z důvodu narušení
provozní bezpečnosti stromů hnilobou.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 388- 16689/18

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, Klosova ul.

22 828 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005524/VB/1 N.Město
n/M, Klosova rekonstrukce kNN k pozemkům města p. p. č. 2034/9, p. p. č. 2034/18 a p. p. č.
2240 v k.ú. a obci Nové Město nad Metují v ulici Klosova, v majetku města, zapsaných na LV č.
10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové délce 236
m dle geometrického plánu č. 2120-9446/2017 za celkovou úhradu ve výši 47.200 Kč + DPH v
zákonné výši a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16727/18

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
přípojky kNN v k. ú. Spy - Z.

22 854 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
č. IP-12-2009559/VB/1 Spy - přípojka kNN pro p.č. 555/8, Z. se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 uvedenou v příloze a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16733/18

Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les

22 860 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, OZP Oddělení životního prostředí - Nositel: Továrková
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 1 ks lípy srdčité a 1 ks lípy velkolisté, které jsou součástí památného
stromořadí "Lipové stromořadí v Krčíně", a které rostou na hranici pozemků p. č. 105/2 s p. č.
745/1 v k. ú. Krčín.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Vzhledem k likvidaci stromů po vichřici a pokácení
topolů na pozemků Českých drah, nebylo v silách TS kácení provést.
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RM 389- 16735/18

Věc : Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les

22 862 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením1 ks javoru mléč na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují, 1 ks habru obecného na pozemku města p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, 1 ks hlošiny úzkolisté na pozemku p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks břízy
bělokoré na pozemku p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks javoru mléč na pozemku
města p. p. č. 2064/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks modřínu opadavého na pozemku
města p. p. č. 561/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks švestky na pozemku města p .p. č. 561/1
v k. ú. Nové Město nad Metují. Pokácení bude provedeno do dne 31.03.2018.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16756/18

Věc : Žádost o povolení zřízení sjezdu a uložení přípojek vodovodu a kanalizace k
novostavbě RD v ul. Na Rybníku

22 883 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
12.3.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 645/78 v k. ú. Krčín z důvodu připojení p.
p. č. 642/17 v k. ú. Krčín k budoucí novostavbě RD manželů K. RM schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavírané mezi městem Nové Město nad
Metují a pí Š. K. a p. V. K., ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy. RM souhlasí s uložením přípojky vodovodu v délce cca 16 m do chodníku a kanalizace
v délce 36 m do komunikace. RM souhlasí s odesláním vyjádření města pro vydání příslušného
stavebního povolení ve znění přílohy č. RM 389 - 3/21.
Splněno. Smlouva podepsána, poplatek za zřízení sjezdu byl investorem zaplacen.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16801/18

Věc : O2, Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, uzavřené dne 09.12.2013

22 920 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

31.3.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 4 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, mezi městem Nové Město nad
Metují a společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve znění přílohy č. RM 390 - 6/1, a pověřuje ST jeho
podpisem.
OI - splněno, dodatek podepsán.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16807/18

Věc : Vyřazení a převod majetku

22 925 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města, majetku města ve
výpůjčce - Scolarest, v evidenci Místního hospodářství, Centra prevence Mandl a MŠ Rašínova
ve znění přílohy č. RM 390 - 6/7.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 390- 16819/18

Věc : Ing. V. Maur, MBA - hřbitov u sokolovny

22 935 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
26.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS iniciovat schůzku s radním Ing. Maurem, MBA, ve věci možných úprav cestiček
mezi hroby na hřbitově u sokolovny.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Plnění úkolů probíhá, začali jsme postupně cestičky
štěrkem vysypávat. Na základě požadavků občanů byla vysypána kupička štěrku u zdi hřbitova
pro vlastní potřebu úprav kolem hrobů. Schůzka s p. Maurem neproběhla.

Závěr: schválen nový termín: 23.4.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
RM 391- 16825/18

Věc : Pronájem části pozemku v ul. 28. října - zahrada

22 940 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu, ve stávajícím stavu, část p. p.
č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve
vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, za minimální nájemné ve
výši 9 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou vyklizení a
zarovnání pozemku (včetně odstranění kůlny a oplocení) při ukončení nájmu, ve znění přílohy č.
RM 391 - 2/5.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16826/18

Věc : Pronájem pozemků pro zařízení staveniště a příjezd - Březinky

22 941 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. části p.
p. č. 661/2 o výměře 397 m2, druh pozemku trvalý travní porost; části p. p. č. 665/2 o výměře
145 m2, druh pozemku zahrada a části p. p. č. 658/48 o výměře 93 m2, druh pozemku ostatní
plocha, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to za účelem
oplocení a skladování stavebního materiálu a příjezdu vozidel na staveniště, na dobu určitou ode
dne 14.03.2018 do dne 12.04.2018 za podmínek uvedených ve smlouvě a za nájemné v
minimální výši 20 Kč/m2/rok, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/6, se zájemcem spol. FATO, a. s.,
člen holdingu FATO, IČO: 274 73 295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové a
pověřuje ST jejím podpisem. RM souhlasí s provedením terénních úprav vedoucích ke zpevnění
příjezdové cesty na části p. p. č. 661/2 o výměře 85 m2 (sejmutí ornice, položení recyklátu) s
podmínkou uvedení pozemků do původního stavu po ukončení užívání. RM dále ukládá OMM
zveřejnit záměr města pronajmout části pozemků p. p. č. 661/2, 665/2 a 658/48 v k. ú. Nové
Město nad Metují o celkové výměře 635 m2 ve znění přílohy č. RM 391 - 2/6.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16830/18

Věc : Goldware s.r.o. - ukládání optické sítě v ul. Na Strážnici

22 945 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

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:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje vyjádření ORM k projektové dokumentaci a schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu inženýrské sítě uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 25953052, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/3, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 391- 16831/18

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Stavební úpravy chodníků
v ul. 1. máje"

22 946 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

4.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město
nad Metují a Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské
předměstí, pro uložení kabelů VO, MR a chráničky pro datové kabely v konstrukci mostu nad
pozemkem č. 745/1 v k. ú. Krčín, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádáme o zrušení úkolu a vyřazení ze sledování.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 391- 16833/18

Věc : SOD s firmou N_SYS - pokládka optické sítě

22 947 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

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:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje udělení výjimky z poptávkového řízení a schvaluje smlouvu o dílo na akci
„Pokládka optické sítě v trasách Johnova - TGM, Dukelská - Sokolská“ uzavíranou mezi městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405, za nabídkovou cenu 230.820
Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 391 - 3/6, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje RO navýšení položky Technická infrastruktura (§ 3633, org. 1784) o 280 tis. Kč přesunem z § 3612
(org. 1651) "Zateplení BD čp. 44 - 47".
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16834/18

Věc : Goldware s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 021/2018

22 948 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

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:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
25953052 na pokládku optické sítě v rámci stavebních úprav chodníku v ul. T. G. Masaryka, ve
znění přílohy č. RM 391 - 3/7, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 391- 16836/18

Věc : Souhlas města jako vlastníka pozemku s odnětím ze zemědělského půdního fondu

22 950 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM souhlasí s odnětím ze Zemědělského půdního fondu u části těchto pozemků: p. p. č. 232/1 v
k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 20 m2, p. p. č. 224/1 v k. ú. Krčín, druh pozemku
zahrada 22 m2, p. p. č. 232/4 v k. ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 5 m2, p. p. č. 232/5 v k.
ú. Krčín, druh pozemku ovocný sad - 11 m2 a p. p. č. 232/6, druh pozemku ovocný sad - 5 m2.
RM ukládá ORM zajistit podání Žádosti o souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu.
Splněno. Žádost o souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF podána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 391- 16841/18

Věc : Umístění DZ v ul. Československé armády

22 955 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

9.4.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
3.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM prověřit možnost umístění DZ Zákaz stání na komunikaci u křižovatky ul.
Johnova a Československé armády, vpravo ve směru k bývalým kasárnám.
Splněno. Bude předloženo do RM 393.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16842/18

Věc : Upozornění radního Ing. Prouzy na komunikaci před Restaurací u Holubů

22 956 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

TS Technické služby,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
5.4.2018 Plnění:

Garant :

9.4.2018

ST

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

RM ukládá TS řešit špatný stav povrchu komunikace - parkoviště před Restaurací u Holubů na
Žižkově náměstí v Krčíně.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Proveden řez asfaltu pro budoucí opravu, obalovna
v Červeném Kostelci začala provoz v tomto týdnu.
RM 391- 16843/18

Věc : Podnět Ing. Prouzy - valná hromada Podskaláků - návrh na omezení rychlosti

22 957 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

9.4.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM prověřit možnost oboustranného omezení rychlosti na 30 km/h v ul. Českých
bratří, a to po dobu rekonstrukce silnice mezi Spy a Krčínem, kdy se předpokládá podstatné
zvýšení průjezdu vozidel touto ulicí.
Splněno. Bude předloženo do RM 393.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16886/18

Věc : JSDH - pořízení defibrilátoru, darovací smlouva z Nadace AGROFERT

22 970 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

6.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Darovací smlouvu Hasiči 216/2017 mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a Nadací AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00
Praha 4, ve znění přílohy č. RM 391 - 7/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Smlouva podepsána ST, čeká se na dodání faktury za
nákup defibrilátoru, kterou NADACE AGRROFERT požaduje v kopii zaslat společně s
podepsanou smlouvou ze strany města.

Závěr: schválen nový termín: 7.5.2018 z důvodu: Čeká se na dodání faktury za nákup defibrilátoru.
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Tisk: 16.4.2018

RM 392- 16896/18

Věc : Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru I. část

22 974 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1180
m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č.
1197/2 o výměře 304 m2, 1200/16 o výměře 95 m2, 1201/2 o výměře 254 m2, vše druh pozemku
orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z majetku společnosti Slavonia, a. s. dle
předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č.
2121/2 o výměře cca 1190 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16897/18

Věc : Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru II. část

22 975 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200
m2, druh pozemku orná, a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, druh pozemku orná půda, v k.
ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č. 1202/2 o výměře 222 m2 a p. p.
č. 1205/2 o výměře 7 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
z majetku pí I. V., dle předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení částí
pozemku p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2 a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh
pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16898/18

Věc : Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru III. část

22 976 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130
m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č.
1204/4 o výměře 52 m2,1204/5 o výměře 19 m2 a p. p. č. 1204/6 o výměře 9 m2, vše druh
pozemku orná půda, vše k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z majetku spoluvlastníků pí J. D.,
pí A. U. a p. Mgr. A. Ž., dle předloženého návrhu záměru města směnit a zajistit GP na oddělení
části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16901/18

Věc : Pronájem části pozemku pro parkování vozidla - Spy

22 979 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2
v k. ú. Spy, z majetku města, vedeného u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV
10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, za účelem parkování osobního vozidla, a to
na dobu 1 roku, za nájemné v minimální výši 8 Kč/m2/rok (k ceně bude připočtena DPH v
zákonné výši), ve znění přílohy č. RM 392 - 2/8.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 392- 16903/18

Věc : Výpůjčka pozemků a staveb chodníků v Krčíně pro rekonstrukci dožité distribuční
sítě

22 981 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města dát do výpůjčky pozemky p. p. č. 674/11, 710/4, 710/32,
710/33, 41/3, 750/1, 676/1, 679, 35/1 včetně staveb chodníků v k. ú. Krčín, v majetku města,
zapsaných v KN na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a stavby chodníků na pozemcích p. p. č. 727/1 a 710/2 v k.
ú. Krčín a p. p. č. 2052/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku Královéhradeckého kraje, v
hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec
Králové, zapsaných v KN na LV č. 154 pro k. ú. Krčín a k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové
Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to za účelem
rekonstrukce dožilé distribuční sítě NN 0,4 kV v ulicích Na Strážnici, Nahořanská, Bratří Čapků,
Nábřežní, Malá Strážnice, 1. Máje, Husitská a Havlíčkova. RM schvaluje uzavření předložené
smlouvy o výpůjčce stavby chodníku na pozemku 727/1 v k. ú. Krčín pro uvedenou rekonstrukci
na dobu do 30 dnů s ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., se sídlem: Maloskalická 68, 552 03 Česká
Skalice, IČO: 15032060 a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16905/18

Věc : Směna pozemků v ul. Ve Vilách - zveřejnění záměru IV. část

22 983 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

29.3.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170
m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky p. p. č.
1203/4 o výměře 84 m2 a 1203/5 o výměře 74 m2, vše druh pozemku orná půda, vše k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, z majetku p. Ing. D. R.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16906/18

Věc : Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2018

22 984 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí předloženou informaci, že do Programu obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2018 nebyla předložena žádná
žádost. RM ukládá OMM zaslat radním odkaz na kompletní seznam objektů, na které by bylo
možno z Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují pro rok 2018 žádat a který je k dispozici na webových stránkách města Nové Město nad
Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16912/18

Věc : Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - připojení kamerového bodu v
ul. Nádražní

22 990 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

4.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37,
110 00 Praha I - Nové Město, ve znění přílohy č. RM 392 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 11 z 48

Tisk: 16.4.2018

RM 392- 16921/18

Věc : Podnět radního Ing. Prouzy k dopravní situaci v ul. Na Strážnici

22 999 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

MP Městská policie,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.4.2018 Plnění:

Garant :

9.4.2018

ST

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

RM ukládá ST zajistit zvýšený dohled MP na provoz v ul. Na Strážnici, kde probíhají stavební a
rekonstrukční práce na chodníku a kde v důsledku uzavírky silnice Spy - Krčín dojde k
enormnímu nárůstu dopravy, neboť tudy povede objízdná trasa a tím dojde i k zásadnímu
navýšení průjezdu autobusů.
MP kontaktovala pana Václavíka, který má stavbu na starost. Byl upozorněn na zvýšený průjezd
vozidel. Pan Václavík slíbil, že pomocná vozidla budou parkovat v ul. Bratří Čapků a v jízdním
pruhu budou stát pouze vozidla, která si vyžádá technologie stavby a to na dobu nezbytně
nutnou. Veškerý nepotřebný materiál nechá odvést do 3.4.2018. V případě problémů budou sami
usměrňovat dopravu, nebo volat MP. MP rovněž počítá s častou kontrolou celé objízdné trasy v
rámci Nového Města nad Metují.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16922/18

Věc : Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

23 000 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Int: OSN/679

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Rašínova č. p. 313) organizaci Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163,
za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.05.2018 do dne 30.04.2019, za cenu ve
výši 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16923/18

Věc : Fotopast OSN - odcizení

23 001 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Int: OSN/680

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:
3.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí zprávu o odcizení fotopasti Acorn Lt. 5210 ev. č. 5210 a souhlasí s
vyřazením výše uvedené fotopasti z majetku.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16924/18

Věc : Dohoda o užívání části objektu bývalých kasáren

23 002 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Int: OSN/681

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:

3.4.2018 Plnění:

RM schvaluje Dohodu o užívání části objektu (poslední patro a část předposledního patra) č. p.
427, ul. Československé armády, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. M.
N., ve znění přílohy č. RM 392 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 392- 16925/18

Věc : Návrh zpevněné komunikace u č. p. 60, Vrchoviny

23 003 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.4.2018

Int: OSN/682

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:
3.4.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh řešení zpevněné plochy (zámková dlažba do obrub) u objektu č. p. 60,
Vrchoviny a souhlasí se zařazením akce do zásobníku investic města.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16932/18

Věc : Žádost NONA 92, o.p.s., o písemné vyjádření podpory o navýšení počtu personálu v
přímé péči

23 005 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí žádost ve znění přílohy č. RM 392 - 6/1 a vyjadřuje podporu společnosti
NONA 92, o.p.s. v žádosti o navýšení personálu o dva pracovníky přímé péče v rámci pravidelné
aktualizace sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Bereme na vědomí. V případě podání žádosti bude případné navýšení dotace projednáno v RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 392- 16933/18

Věc : Dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení účtů u Komerční banky, a.s.

23 006 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje dodatky ke Smlouvám o zřízení a vedení běžného a dalších účtů, které má město
uzavřeny s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, a to Individuální
ceny za položky - Dodatek pro účet č. 19-927551/0100, Dodatek pro účet č. 107-927551/0100,
Dodatek pro účet č. 6015-927551/0100 a Dodatek pro účet č. 35-7646250297/0100 a dále
dodatky ke snížení poplatků - Dodatek pro účet č. 19-927551/0100 a Dodatek pro účty č. 357646250297/0100, č. 107-927551/0100 a č. 6015-927551/0100, ve znění příloh č. RM 392 - 6/2,
a pověřuje ST jejich podpisem.
Smlouva bude podepsána po jejím předložení ze strany KB.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16936/18

Věc : Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

23 009 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

3.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-8/2018 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky,
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, (dále jen „ÚP“) předmět dohody/druh práce: 2x
dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň ode dne 01.04.2018 do dne 31.03.2019
a Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. NAA-V-9/2018 uzavřenou s ÚP, předmět dohody/druh práce: 1x obsluha parkoviště
a veřejného WC ode dne 01.05.2018 do dne 30.09.2018, ve znění přílohy č. RM 392 - 6/5, a
pověřuje ST jejich podpisem.
Smlouva byla podepsána a předána k podpisu Úřadu práce.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 392- 16940/18

Věc : Akce na Husově náměstí - Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí
Každý krok pomáhá

23 011 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje charitativní akci „Zdravotně preventivní akce spojená s charitativní akcí Každý krok
pomáhá“ na Husově náměstí v pondělí dne 28.05.2018 od 8:00 - 13:00 hodin a souhlasí s
bezplatným záborem veřejného prostranství na tuto akci. Veškeré podmínky záboru vychází z
Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM 346 dne
25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli. Pořadatelem akce je
BEEWAY s.r.o., Perlitová 31, Praha 4, IČO: 24844551, pí Petra Janoušková, jednatel.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16944/18

Věc : Veřejná zakázka komunální vozidlo

23 015 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

9.4.2018

Garant :

ST

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

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Nákup
komunálního vozidla nabídku firmy SIMED, s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
IČO: 64827496, za nabídkovou cenu 1.770.000 Kč bez DPH, DPH ve výši 371.700 Kč, celková
cena vč. DPH 2.141.700 Kč, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 392 - 7/7.
V případě neplnění uchazečem na prvním místě bude osloven uchazeč, který byl vyhodnocen
jako druhý v pořadí, a to nabídka společnosti FaRENE s.r.o., se sídlem Bří Štefanů 886, 500 03
Hradec Králové, IČO: 15061931, za nabídkovou cenu 1.790.000 Kč bez DPH, DPH ve výši
375.900 Kč, celková cena vč. DPH 2.165.900 Kč vč. DPH.
Vše v pořádku, smlouva podepsána, splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16945/18

Věc : Rezignace jedné členky a návrh na jmenování nového člena Komise pro cestovní
ruch

23 016 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

5.4.2018 Plnění:

31.3.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí rezignaci pí Petry Kuřátkové na členství v Komisi pro cestovní ruch. RM
děkuje pí Petře Kuřátkové za její dosavadní práci v Komisi pro cestovní ruch. RM jmenuje pana
Mgr. Jiřího Švandu novým členem Komise pro cestovní ruch a ukládá OSÚ zajistit vystavení a
předání jmenovacího dekretu podepsaného ST.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.4.2018

RM 389- 16797/18

Věc : Plán sociálních služeb a jeho zapojení do koncepce města v sociální oblasti

23 018 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
12.3.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

6.4.2018 Plnění:

12.3.2018

Garant :

ST

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

RM v souvislosti s vypracováním a schválením nového Plánu sociálních služeb Nové Město nad
Metují 2018 - 2020 projednala koncepci města v sociální oblasti. RM ukládá OSV zajistit ve
spolupráci s ředitelkou MSSS Oáza zpracování krátké informace o nezbytném postupu města a
MSSS Oáza v nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních služeb pro seniory
při stávajícím stavu "bariérovosti" bytů, ve kterých potřební občané bydlí a dále v otázce řešení
situace, kdy stávající kapacity i zázemí pečovatelské služby nebudou postačovat. Totéž se týká i
kapacit "Domovinky". RM dále ukládá zpracovat odůvodnění a vysvětlení předpokládané
efektivity dopadů v Plánu sociálních služeb uvažovaného vybudování jednoho objektu s
nájemními byty s pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza.
Technickou chybou programu se do pozvánky dostalo toto usnesení, je možné zrušit.

Závěr: usnesení zrušeno.
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Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 393 - 9.4.2018

Kontrola úkolů

13:00

ST

1.1 Úkol z RM 390 - 2/1 - Plán sociálních služeb a jeho zapojení do koncepce města v sociální oblasti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 1/1 - Flash Příloha: RM 393 - 1/1 - Flash

Při projednání koncepce města v sociální oblasti, které proběhlo na koncepčním zasedání RM 390, bylo v rámci
diskuse konstatováno to, že Plán sociálních služeb je značně obecný a dlouze popisuje především stávající stav. Z
této diskuse tak nakonec vzešel požadavek radních na zpracování krátké informace o nezbytném postupu města a
MSSS Oáza v nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních služeb pro seniory při stávajícím stavu
"bariérovosti" bytů, ve kterých potřební občané bydlí a dále v otázce řešení situace, kdy stávající kapacity i zázemí
pečovatelské služby nebude postačovat. Totéž se týkalo i kapacit "Domovinky". Rovněž by měla být v této souvislosti
odůvodněna či vysvětlena předpokládaná efektivita dopadů uvažovaného vybudování jednoho objektu s nájemními
byty s pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza. Na základě tohoto konstatování pak bylo přijato toto
USNESENÍ č. RM 390-16797/18: "RM v souvislosti s vypracováním a schválením nového Plánu sociálních služeb
Nové Město nad Metují 2018 - 2020 projednala koncepci města v sociální oblasti. RM ukládá OSV zajistit ve
spolupráci s ředitelkou MSSS Oáza zpracování krátké informace o nezbytném postupu města a MSSS Oáza v
nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních služeb pro seniory při stávajícím stavu "bariérovosti"
bytů, ve kterých potřební občané bydlí a dále v otázce řešení situace, kdy stávající kapacity i zázemí pečovatelské
služby nebudou postačovat. Totéž se týká i kapacit "Domovinky". RM dále ukládá zpracovat odůvodnění a vysvětlení
předpokládané efektivity dopadů v Plánu sociálních služeb uvažovaného vybudování jednoho objektu s nájemními
byty s pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza."
V rámci plnění tohoto usnesení předkládá OSV nyní požadované informace - viz příloha č. RM 393 - 1/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se s informacemi.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Mgr. Denisa Plšková vedoucí odboru Odbor sociálních věcí

Na jednání RM byla přizvána vedoucí OSV paní Mgr. Denisa Plšková a ředitelka MSSS Oáza paní Mgr. Jana
Balcarová - příchod ve 13:07 hodin.
Vzhledem k demografickému vývoji to nezmění ani změna Vlády ČR odpověděla ředitelka MSSS Oáza paní Mgr.
Jana Balcarová na dotaz MST. Výhledově sice budou chybět lůžka v pobytových službách - KHK uvádí 100 lůžek na
1000 obyvatel nad 80 let, ale nebudou preferována nad terénní a ambulantní služby. OSV - spíš je tendence, že bude
peněz do sociálních služeb méně a pobytové služby jsou nejdražší, tudíž takovou změnu neočekáváme. MSSS
Oáza - předpokládá se také novela o zdravotnických službách. Rozdíl je, když je klient v Domově pro seniory a když
je v LDN - pojišťovna na to nahlíží jinak. Spíš předpokládá, že vývoj bude takový. Dojde ke kompromisu, kde budeme
mít peníze z VZP k nám, ale těžko říci. ST - kdy by měla být zmiňovaná novela? MSSS Oáza - už dávno měla být,
předpokládá cca do 1 roka.
MST - dotaz k dotacím - položce Život Hradec Králové - služba je doopravdy tak potřebná a užitečná, že 115.000 Kč
je opodstatněné? Není to moc peněz, které bychom mohli rozdělit mezi více subjektů? Odpověděla vedoucí OSV ostatní města v kraji projevují velký zájem o tuto službu, a okolní města do vzdálenosti cca do 30 minut zvažují využít
místního výjezdního týmu a tím by nám pomohla s platbou, v letošním roce by se mohly uzavřít smlouvy s těmito
městy. I ostatní města mají zájem, aby tolik lidí by nešlo do pobytovek a zůstali doma v přirozeném prostředí. MSSS
Oáza - snaží se nyní prosadit nové služba - "Anděl na drátě" - rozdíl je zde z jejich pohledu hodně zásadní - osobně
by ho klientům nedoporučila + konkretizovala své důvody proč ne. Výhoda zavedené tísňové péče ve městě je, že
pracovnice na telefonu mají kufr s klíči, dojedou, paní / pana obstarají, tj. ta služba. "Anděl na drátě" je služba napůl,
která řeší situace pouze život ohrožující. Další dotazující byl TAJ - zda by tuto službu mohla zajišťovat MSSS Oáza za
115 tis. Kč sama. Ředitelka uvedla, že MSSS Oáza - za částku 115 tis. Kč určitě ne, bylo by to finančně mnohem
náročnější, platit si panel, operátorky, výjezdové pracovníky atd. Takto náklady hradí Život HK. Každá registrace
služby obsahuje velký balík administrativy. Často se setkáváme s tím, že by rodina chtěla pečovatelskou službu, ale
problém je noc. Máme nově domluvené, že si klient může domluvit, a Život HK mu připomene např. léky po telefonu.
ST - představa byla, že v počátku bude klientů více. Informoval o městech, ve kterých v minulosti vedení města
jednalo. OSV - na Deštném byla tísňová péče Život HK s představením své nabídky - i Jaroměř zvažuje připojení.
Mgr. Černý - požádal o postoupení informace o službě více mezi lidi. OSV - vyjde nová brožurka. TAJ - jaká je
pořizovací cena tlačítka? OSV - cca 1.500 Kč.
Radní již neměli žádné dotazy a poděkovali hostům za účast na jednání RM.
K čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16948/18
RM byla seznámena a projednala informace vyplývající z usnesení č. RM 390-16797/18, které se týkaly:
- postupu města a MSSS Oáza v nejbližších 5 - 7 letech, konkrétně v oblasti zajištění mobilních služeb pro seniory při
stávajícím stavu "bariérovosti" bytů, ve kterých potřební občané bydlí;
- výhledového řešení situace, kdy stávající kapacity i zázemí pečovatelské služby nebudou postačovat včetně kapacit
"Domovinky";
- odůvodnění a vysvětlení předpokládané efektivity dopadů v Plánu sociálních služeb v souvislosti s uvažovaným
vybudováním jednoho objektu s nájemními byty s pečovatelskou službou v těsném sousedství MSSS Oáza.
RM 393 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 9.4.2018
Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 393 - 9.4.2018

Majetkoprávní úkony

13:30

OMM

2.1 Smlouva o ujednání o věcných břemenech v "zámeckém příkopu"
Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/1 - Flash Příloha: RM 393 - 2/1 - Flash

Identifikace:

Manželé M. B., a L. B., a p. J. M. B. D., žádají o uzavření smlouvy o ujednání o věcných břemenech předložené v
podobě notářského zápisu na pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č. 2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Nové Město nad Metují pro uložení
vodovodního, plynového a kanalizačního vedení. Za účelem zjištění ceny za zřízení věcného břemene byl předložen
dle Zásad znalecký posudek, kterým byla cena za zřízení věcného břemene stanovena na pozemcích p. p. č. 2035 a
p. p. č. 2034/19 na částku 27 Kč/m2 a na pozemku p. p. č. 280 na částku 113 Kč/m2. Rozsah pozemků zatížených
věcným břemenem je u pozemku p. p. č. 2035 je cca 186 m2, u pozemku p. p. č. 2034/19 je cca 20 m2 a pozemku p.
p. č. 280 je cca 8 m2. Celková částka za zřízení věcného břemene je 6 466 Kč. Přílohy č. RM 393 - 2/1.
K rozhodnutí:
Schválit předloženou smlouvu.
Odůvodnění:
Notářský zápis o trojstranné smlouvě o ujednání o věcných břemenech předložili žadatelé prostřednictvím notářky,
JUDr. Olgy Medunové, a doplnili jej znaleckým posudkem č. 17/4457/2018 na cenu věcného břemene na pozemcích
p. p. č. 2035, 2034/19 a 280 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují lze cenu za zřízení věcného břemene určit dle znaleckého posudku.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil v souvislosti s tímto bodem na to, že v domě, který má být rekonstruován a který je
dlouhodobě neobyvatelný, má trvalé bydliště paní B. Dále připomněl návrh z Komise názvoslovné, že by měla být
ulička vedoucí k uvedené nemovitosti přejmenovaná, protože stávající adresa ul. Československých legií je v tomto
případě nesmyslná, protože ulička ústí na náměstí Republiky. Bylo konstatováno, že komplexní návrhy Názvoslovné
komise budou řešeny na konci srpna tak, aby o nich rozhodlo zářijové ZM. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16949/18,
(uložen úkol číslo 23019).
RM schvaluje smlouvu o ujednání o věcných břemenech, sepsanou notářským zápisem, na pozemcích p. p. č. 2035 a p. p. č.
2034/19, oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, a p. p. č. 280 druh pozemku zahrada, vše v k.
ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, pro uložení vodovodního, plynového a kanalizačního vedení v celkovém rozsahu
214 m2 za celkovou částku 6.466 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 17/4457/2018 s manžely M. B., a L. B., a p. J. M.
B. D. a pověřuje ST podpisem notářského zápisu o smlouvě o ujednání o věcných břemenech.
RM 393 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Prodej pozemku z majetku města v ulici Na Kopci
Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/2 - Flash Příloha: RM 393 - 2/2 - Flash

Identifikace:

Pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m2, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Krčín, v ulici Na Kopci, v majetku
města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou v Krčíně. Záměr města prodat pozemek byl
zveřejněn dle usnesení č. RM 385-16541/17 ze dne 04.12.2017 v době ode dne 12.12.2017 do dne 20.03.2018. Ke
zveřejněnému záměru byly podány 4 nabídky. Přílohy č. RM 393 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit prodej pozemku.
Odůvodnění:
Dle znaleckého posudku ze dne 02.03.2017 byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na částku 500 Kč/m2.
Nabídnutá kupní cena je vyšší než cena v místě a čase obvyklá zjištěná dle posudku. Prodej pozemku bude zatížen
odvodem DPH ve výši 21 %, kterou musí uhradit město jako prodávající u pozemků určených k zastavění. Pozemek
je pro město nepotřebný. První 2 nabídky jsou na stejnou kupní cenu 510 Kč/m2. Pořadí bylo určeno dle termínu
doručení. V případě, že 1. zájemce od záměru koupit pozemek odstoupí, bude uzavření kupní smlouvy nabídnuto 2.
zájemci v pořadí. V případě, že od záměru odstoupí i 2. zájemce bude záměr znovu zveřejněn.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 393- 16950/18,
(uložen úkol číslo 23020).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3 079 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, ul. na
Kopci, za nejvyšší nabídku jako prvnímu v pořadí, p. P. K., jako druhé v pořadí, pí D. D., a to v obou případech za sjednanou
kupní cenu ve výši 510 Kč/m² pozemku a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.3 Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - I. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/3 - Flash Příloha: RM 393 - 2/3 - Flash

Směna části pozemků veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách a to p. p. č. 1197/2, 1200/16, 1201/2, vše druh
pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, o celkové výměře 653 m2, oddělených GP č. 2145-21/2018 z vlastnictví
Slavonia a. s., se sídlem Slavoňov 115, za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m2, druh pozemku orná
půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zveřejněná od 27.3.2018 na 15 dní. Příloha č. RM 393 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Směna pozemků je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1197/2, 1200/16 a 1201/2 se nachází část
veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou
místní spojnici mezi ul. Rezeckou a Ve Vilách. Slavonia a. s. jako vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má
zájem o směnu za jiný pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16951/18,
(uložen úkol číslo 23021).
RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námitky, schválit směnu
části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 1190 m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města,
za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku společnosti Slavonia, a. s., označené v GP p. p. č. 1197/2 o výměře
304 m2, p. p. č. 1200/16 o výměře 95 m2 a p. p. č. 1201/2 o výměře 254 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu
veřejného zájmu na získání veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s
touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č.
2121/2 o výměře cca 1190 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

2.4 Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - II. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/4 - Flash Příloha: RM 393 - 2/4 - Flash

Směna části pozemků veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách a to p. p. č. 1202/2 a p. p. č. 1205/2, vše druh
pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, o celkové výměře 229 m2, oddělených GP č. 2145-21/2018 z vlastnictví
pí I. V., za části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh
pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zveřejněná od 29.3.2018 na 15 dní. Příloha č.
RM 393 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1202/2 a 1205/2 se nachází část veřejně přístupné
účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici mezi ul.
Rezeckou a Ve Vilách. Vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má zájem o směnu za jiný pozemek města v
lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16952/18,
(uložen úkol číslo 23022).
RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námitky, schválit směnu
části pozemků p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2, a p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná půda, v
k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, p. p. č. 1202/2 o výměře 222 m2 a
p. p. č. 1205/2 o výměře 7 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, z majetku pí I. V., dle
zveřejněného záměru města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání
veřejně přístupné účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP,
náklady na vklad do KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2122/2 o výměře cca 200 m2 a
p. p. č. 2121/2 o výměře cca 100 m2, oba druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.5 Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - III. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/5 - Flash Příloha: RM 393 - 2/5 - Flash

Směna části pozemků veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách a to p. p. č. 1204/4, p. p. č. 1204/5 a p. p. č.
1204/6, vše druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, o celkové výměře 80 m2, oddělených GP č. 214521/2018 ze spoluvlastnictví pí J. D., podíl o velikosti ½, paní A. U., podíl o velikosti ¼, a p. Mgr. A. Ž., podíl o velikosti
¼, za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Nové Město nad Metují, z
majetku města, zveřejněná od 27.3.2018 na 15 dní. Příloha č. RM 393 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1204/4, 1204/5 a 1204/6 se nachází část veřejně
přístupné účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici
mezi ul. Rezeckou a Ve Vilách. Spoluvlastníci pozemků žádají o nápravu s tím, že mají zájem o směnu za jiný
pozemek města v lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 393- 16953/18,
(uložen úkol číslo 23023).
RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námitky, schválit směnu
části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za
pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku spoluvlastníků pí J. D., podíl o velikosti ½, paní A. U., podíl o velikosti ¼,
a p. Mgr. A. Ž., podíl o velikosti ¼, označené v GP p. p. č. 1204/4 o výměře 52 m2, p. p. č.1204/5 o výměře 19 m2 a p. p. č.
1204/6 o výměře 9 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru
města bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné
účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do
KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 130 m2, druh pozemku orná, v
k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

2.6 Směna pozemků pod komunikací v ul. Ve Vilách - IV. část
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/6 - Flash Příloha: RM 393 - 2/6 - Flash

Směna části pozemků veřejně přístupné komunikace v ul. Ve Vilách a to části pozemků p. p. č. 1203/4 a p. p. č.
1203/5, vše druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, o celkové výměře 158 m2, oddělené GP č. 214521/2018 z vlastnictví p. Ing. D. R., za část pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, druh pozemku orná půda, v
k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zveřejněná od 27.3.2018. Příloha č. RM 393 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Směna je ve veřejném zájmu, protože na pozemcích p. p. č. 1203/4 a 1203/5 se nachází část veřejně přístupné
účelové komunikace v ul. Ve Vilách, která není zpevněná, ale je třeba ji zachovat jako důležitou spojnici mezi ul.
Rezeckou a Ve Vilách. Vlastník pozemků žádá o nápravu s tím, že má zájem o směnu za jiný pozemek města v
lokalitě.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 393- 16954/18,
(uložen úkol číslo 23024).
RM doporučuje ZM, pokud nebudou podány ke zveřejněnému záměru města žádné připomínky a námitky, schválit směnu
části pozemků p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, druh pozemku orná, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za
pozemky oddělené GP č. 2145-21/2018, z majetku p. Ing. D. R., označené v GP p. p. č. 1203/4 o výměře 84 m2 a p. p. č.
1203/5 o výměře 74 m2, vše druh pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, dle zveřejněného záměru
města, bez doplatku za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu na získání veřejně přístupné
účelové komunikace do vlastnictví města s tím, že město uhradí náklady s touto směnou spojené (GP, náklady na vklad do
KN). RM dále ukládá OMP zajistit GP na oddělení části pozemku p. p. č. 2121/2 o výměře cca 170 m2, v k. ú. Nové Město
nad Metují.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.7 Vyjádření k žádosti o odnětí části pozemku města určeného k plnění funkcí lesa v ul. Havlíčkova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/7 - Flash Příloha: RM 393 - 2/7 - Flash

Pozemek p. p. č. 1912/13, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaný
na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, je na části o výměře 590 m2 podél chodníku nad prodejnou
KM technik, budova č. p. 139, minimálně od roku 1970 bez lesního porostu a je na něm veřejná zeleň (tráva). Dle
požadavku na zvýšení parkovacích míst ve městě by na uvedené části pozemku mohlo v budoucnu vzniknout veřejné
parkoviště v ul. Havlíčkova. Tento záměr je v souladu i se záměrem majitele budovy č. p. 139, p. A. M., který má
rovněž zájem vybudovat parkoviště na svém sousedním pozemku p. p. č. 2176/27 v k. ú. NM. Dle projektu je
nejvhodnějším řešením jeden sjezd na pozemku města pro obě parkoviště. Pro realizaci uvedeného záměru je třeba
podat žádost o odnětí části pozemku p. p. č. 1912/13 o výměře 590 m2 určeného k plnění funkcí lesa. Žádost má
obsahovat mimo jiné vyjádření vlastníka pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Přílohy č. RM 393 - 2/7.
K rozhodnutí:
Ne/uložit podat žádost o odnětí části lesního pozemku.
Odůvodnění:
Na lesním pozemku nelze provádět žádné stavby. SL zpracuje podklady nezbytné k podání žádosti o odnětí. Výměra
pozemku k odnětí byla určena geometrickým zaměřením.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý se dotázal na to, proč a pro koho by mělo být na uvedeném pozemku v budoucnu parkoviště. Vyjádřil své
obavy z ubývající zeleně na území města. Reagovala vedoucí OMP s tím, že tato změna vychází z toho, že na
uvedeném pozemku les dlouhodobě nebyl, není ani nebude. Vedoucí OMM vysvětlil důvody budoucího parkoviště s
tím, že zde bude společný sjezd a i pro č. p. 319 a parkovací plochy by měly sloužit pro občany z ul. Havlíčkova, kteří
chtěli vybudovat parkovací plochy přímo před svými domy, což nebylo ze strany DI PČR povoleno. Další dotaz
vznesla pí Petruželková a týkal se staré a zchátralé vily v sousedství tohoto pozemku. Radní se shodli v tom, že by
bylo dobré oslovit vlastníka objektu a vyzvat ho k nápravě. Bylo přislíbeno řešit tuto záležitost prostřednictvím PVO.
Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 393- 16955/18,
(uložen úkol číslo 23025).
RM ukládá OMM podat ve spolupráci se SL žádost o odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa a to p. p. č. 1912/13
o výměře 590 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Nové Město nad Metují, tak, aby uvedená část pozemku byla dána
do souladu se skutečným stavem, tj. druh pozemku ostatní plocha, způsob využití veřejná zeleň.
RM 393 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Pacht pozemku k zemědělským účelům v k. ú. Spy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/8 - Flash Příloha: RM 393 - 2/8 - Flash

Část pozemku p. p. č. 633 o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedeného u
KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 391
byl ode dne 16.03.2018 do dne 03.04.2018 zveřejněn záměr města propachtovat část pozemku k zemědělským
účelům. Ke zveřejněnému záměru byla doručena 1 nabídka v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM.
Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM 393 - 2/8.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu.
Odůvodnění:
Současný pacht končí dne 30.04.2018 na základě uzavřené dohody se zemědělcem p. Č. OMP předkládá RM obálku
k otevření a rozhodnutí o novém pachtýři. Minimální cena pachtovného stavena ve výši 2 % z hodnoty dle BPEJ v k.
ú. Spy (tj. 0,1772 Kč za 1 m2 a rok, minimální roční nájemné činí 50 Kč). Smlouva bude sepsána dle vzorové
smlouvy, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 dne 13.03.2017, a v souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM obálku s doručenou nabídkou. Jedná se o nabídku - p. Pavel Holeček,
nabídková cena 0,70 Kč/m2, celkem 280 m2. Odpovídá to bonitě. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 393- 16956/18,
(uložen úkol číslo 23026).
RM schvaluje ode dne 01.05.2018 propachtování části pozemku p. p. č. 633 o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda, k.
ú. Spy, vedeného na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, zájemci p. Pavlu Holečkovi, se sídlem: Chlístov 27, 518 01
Dobruška, IČO: 608 83 090, k zemědělským účelům, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, za nabídnuté roční
pachtovné ve výši 196 Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o zemědělském pachtu.
RM 393 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.9 Pronájem části pozemku v ul. 28. října - zahrada
Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/9 - Flash Příloha: RM 393 - 2/9 - Flash

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 461/1 o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením RM 391 byl ode dne 16.03.2018 do dne 03.04.2018 zveřejněn záměr města pronajmout
pozemek ve stávajícím stavu jako zahradu. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele p.
Š. s nabídkou nájemného v uvedené min. výši 9 Kč /m2/rok, jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM
393 - 2/9.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy se zájemcem.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí oplocené zahrady u č. p. 341 a po úmrtí nájemce v roce 2017 byl užíván rodinnými příslušníky.
Zájemce nabídl nájemné v uvedené min. výši 9 Kč/m2/rok s tím, že nájemné uhradí za celý kalendářní rok z důvodu,
že pozemek byl bez přerušení užíván. Smlouva bude sepsána dle vzorové smlouvy, schválené usnesením č. RM 36715726/17 dne 13.03.2017, a v souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 393- 16957/18,
(uložen úkol číslo 23027).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 461/1 o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, se zájemcem p. J. Š., za účelem zahrady a za roční nájemné ve výši 9 Kč/m2, a to na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a s podmínkou vyklizení a zarovnání pozemku (vč. odstranění kůlny a oplocení) při ukončení nájmu. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu.
RM 393 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.10 Pronájem pozemků pro zařízení staveniště a příjezd - Březinky
Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/10 - Flash Příloha: RM 393 - 2/10 - Flash

Identifikace:

Části pozemků p. p. č. 661/2, 665/2 a 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 635 m2, v majetku
města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením RM 391 byl ode dne 16.03.2018 do dne 03.04.2018 zveřejněn záměr města pronajmout části pozemků na
dobu 1 roku za účelem skladování stavebního materiálu a příjezdu vozidel na staveniště v lokalitě Březinky. Ke
zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele společnosti FATO a. s., člen holdingu FATO, s
nabídkou nájemného v uvedené min. výši 20 Kč/m2/rok, jiná vyjádření či připomínky nebyly podány. Přílohy č. RM
393 - 2/10.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy se žadatelem.
Odůvodnění:
Pozemky jsou v současné době užívány na základě smlouvy, která byla se žadatelem uzavřena na dobu určitou (30
dní) do dne 12.04.2018. Pozemek pro zařízení staveniště je oplocen a zhutnělým recyklátem byla zpevněna
příjezdová cesta. Po ukončení užívání bude pozemek uveden do původního stavu (rozprostření ornice, uhrabání a
osetí travním semenem).
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Paní Petruželková - vznesla připomínku ke Smlouvě o nájmu časti pozemku, ve které je zřejmě chyba - rozpor ve
výměře. Vedoucí OMP prověřila a chybu opravila. Mgr. Černý upozornil, že na některých pozemcích, které patří k
učilišti a které jsou používány bez souhlasu, je značný nepořádek po firmách, které je užívají. Týká se to např. firmy
Novostav. V souvislosti s tím pak dochází k dalšímu poškozování již tak špatného stavu cesty. Vedoucí OMM přislíbil
prověřit, protože dosud panovalo přesvědčení, že mají užívání povoleno. Vedoucí OMP upozornila, že firmy mají ve
smlouvě to, že musí uvést užívané komunikace či pozemky do původního stavu. Mgr. Černý uvedl, že to se možná
týká pozemku města, ale u pozemků učiliště to neplatí. Ing. Pozděna přislíbil vznést připomínku na kontrolním dnu fy
Novostav. Poté odsouhlaseno s upravenou přílohou.
K čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 393- 16958/18,
(uložen úkol číslo 23028).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. části p. p. č. 661/2 o výměře 397
m2, druh pozemku trvalý travní porost; části p. p. č. 665/2 o výměře 145 m2, druh pozemku zahrada a části p. p. č. 658/48 o
výměře 93 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, se
zájemcem spol. FATO a. s., člen holdingu FATO, IČO: 274 73 295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, a to
za účelem skladování stavebního materiálu a příjezdu vozidel na staveniště, na dobu určitou v délce 1 roku, za podmínek
uvedených ve smlouvě a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok. RM pověřuje ST podpisem smlouvy v opraveném znění.
RM 393 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

2.11 Pronájem pro skladování v ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/11 - Flash Příloha: RM 393 - 2/11 - Flash

Pan Petr Maršálek, IČO: 412 55 194, se sídlem: V Náměrkách 17, 547 02 Náchod, žádá o pronájem pozemků p. p. č.
233/1 a 249/2 o celkové výměře 1 340 m2 za účelem skladování stavebních a sypkých materiálů pro výstavbu
kanalizace v ul. Dobrušská, a to na dobu 30 dní, tj. ode dne 16.04.2018 do dne 15.05.2018. Přílohy č. RM 393 - 2/11.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Rozhodnout o výši nájemného.
Odůvodnění:
OMM souhlasí, pozemky budou pro skladování využívány při rekonstrukci komunikace z Krčína do Spů různými
firmami postupně. Po ukončení užívání nájemce pozemky uvede do původního stavu. Cenu nájmu OMM doporučuje
stanovit na min. částku 10 Kč, tj. 1.101 Kč za 30 dnů. Ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích, v
platném znění, o zveřejnění záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc na úřední desce se v případě
pronájmu na dobu kratší než 30 dní dle § 39 odst. 3 výše uvedeného zákona nepoužije.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 393- 16959/18,
(uložen úkol číslo 23029).
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, se sídlem: V Náměrkách 17, 547 02 Náchod, a to
za účelem skladování stavebních a sypkých materiálů pro výstavbu kanalizace v ul. Dobrušská, ode dne 16.04.2018 do dne
15.05.2018, 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 a ke dni ukončení nájmu je uvede do původního stavu (pokud nebude v době
ukončení ujednáno jinak). RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu.
RM 393 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.12 Žádost SVJ Dukelská 469 a 470 o odstranění stromu v ul. Československé armády 462-3
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 2/12 - Flash Příloha: RM 393 - 2/12 - Flash

Žádost SVJ Dukelská 469 a 470 o odstranění stromu v ul. Československé armády 462-3. Podrobnosti viz příloha č.
RM 392 - 2/12.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit s kácením dřevin rostoucích mimo les.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP: Strom nebyl žadateli identifikován, předpokládáme, že se jedná o douglasku tisolistou,
rostoucí v travnaté ploše mezi uvedenými domy. Vzhledem k opakujícím se žádostem o její odstranění byl Ing.
Kolaříkem zpracován i znalecký posudek č.155-1995/14, který celkový stav stromu zhodnotil jako vyhovující (viz
příloha č. RM 393 - 2/12). TS a OŽP provedli dne 03.04.2018 terénní šetření, přičemž opět vizuálně nebyly zjištěny
žádné defekty, které by mohly mít vliv na provozní bezpečnost předmětného stromu. Po vichřici dokonce v koruně
nejsou ani známky po jakýchkoli odlomených větvích. TS bude zajištěno odborné posouzení především jehličnatých
dřevin na frekventovaných plochách ve městě, mezi posuzované dřeviny bude znovu zařazena i předmětná
douglaska tisolistá. Podle výsledku tohoto hodnocení bude dále v jednotlivých případech postupováno. Požadovaný
prořez suchých větví v korunách lip bude TS proveden v termínu do dne 15.05.2018.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Opět připomenut nakloněný smrk za BD č. p. 312 - v ulici T. G. Masaryka.
K čl. 2. 12 USNESENÍ č. RM 393- 16960/18,
(uložen úkol číslo 23030).
RM bere na vědomí žádost SVJ Dukelská 469 a 470 o odstranění stromu v ul. Československé armády 462-3 ve znění
přílohy č. RM 393 - 2/12. RM ukládá TS zajistit odborné posouzení především jehličnatých dřevin na frekventovaných
plochách ve městě, mezi posuzované dřeviny bude znovu zařazena i předmětná douglaska tisolistá, a poté písemně
odpovědět žadateli. Podle výsledku tohoto hodnocení bude dále v jednotlivých případech postupováno. Požadovaný prořez
suchých větví v korunách lip bude TS proveden v termínu do dne 15.05.2018.
RM 393 Ukládá.
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Rozvoj

14:15

OMM

3.1 Žádost provozovny Kebab u Turana o umístění předzahrádky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/1 - Flash Příloha: RM 393 - 3/1 - Flash

Město obdrželo žádost paní Evy Pokorné, Spáleniště 68, 518 01 Dobruška, IČO: 69841543, o povolení předzahrádky
před provozovnou Kebab u Turana - viz příloha č. RM 393 - 3/1. Předzahrádka je navržena na místní komunikaci p. p.
č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, a skládá se z 2 ks barových stolků o šíři 70 cm (občerstvení ve stoje).
Stávající šířka místní komunikace je v místě navrhované předzahrádky 2,9 m, zůstane tedy dodržena minimální
průchozí šířka 1,5 m.
K rozhodnutí:
Schválit umístění předzahrádky.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze RM č. 393 - 3/1.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza požádal, aby při psaní "Identifikace" byla vždy napsána také adresa provozovny, tj. č.p. + ulice. Ve městě
dosud byly dvě provozovny a nebylo jasné, o kterou jde. Vedoucí OMM uvedl, že se jedná o ul. Komenského. TAJ
informoval, že druhá provozovna na autobusovém nádraží na Rychtě byla uzavřena.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16961/18,
(uložen úkol číslo 23031).
RM schvaluje umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnu Kebab u Turana, na ulici
Komenského, k. ú. Nové Město nad Metují, podle žádosti paní Evy Pokorné, Spáleniště 68, 518 01 Dobruška, IČO:
69841543, a ukládá OMM vydat příslušné souhlasné vyjádření dle podmínek uvedených v příloze č. RM 393 - 3/1.
RM 393 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Svislé dopravní značení "Zákaz stání" v ul. Československé armády (křižovatka s ul. Johnova)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/2 - Flash Příloha: RM 393 - 3/2 - Flash

Usnesením č. RM 391-16841/18 byl uložen úkol OMM prověřit možnost umístění svislého dopravního značení č. B29
„Zákaz stání“ na silnici III/01422, ul. Československé armády v délce 10 m od křižovatky s ul. Johnova, vpravo ve
směru k areálu bývalých kasáren. Odstavovaná vozidla na okraji této silnice zhoršují výhled pro přijíždějící vozidla z
ul. Johnova do této křižovatky (ve směru ke kruhovému objezdu). ORM návrh dopravního značení projednalo se
zástupcem PČR DI Náchod, od něhož obdrželi předběžný souhlas k umístění dopravního značení, pokud bude
instalováno dle přílohy č. RM 393 - 3/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit s instalací svislého dopravního značení č. B29 „Zákaz stání“ na silnici III/01422, ul. Československé
armády, vpravo ve směru k areálu bývalých kasáren.
Odůvodnění:
ORM telefonicky projednalo se zástupcem PČR DI Náchod možnosti instalace svislého dopravního značení (dále jen
"SDZ") „Zákaz stání“ v ul. Československé armády, které by mělo zamezit nevhodnému parkování automobilů v úseku
10 m od křižovatky s ul. Johnova směrem k areálu bývalých kasáren. Zástupce PČR DI Náchod poukázal na
skutečnost, že je zapotřebí instalovat nejprve SDZ „Zákaz stání“ přímo na křižovatku ulic Johnova a Československé
armády, dále pak ve vzdálenosti 10 m SDZ „Zákaz stání“ doplněné o dodatkovou tabulku „konec úseku“. Odhad
nákladů na nové DZ je 5.500 Kč vč. DPH. Financování bude zajištěno z položky rozpočtu "Dopravní značení".
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse přítomných o potřebnosti dalšího dopravního značení v této ulici - následně bylo hlasováno - 2 pro, 3 proti a 1
se zdržel - usnesení nebylo přijato.
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3.3 Omezení rychlosti po dobu uzavírek v ul. Českých bratří
Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/3 - Flash Příloha: RM 393 - 3/3 - Flash

Identifikace:

Na základě podnětu Ing. Prouzy byl usnesením č. RM 391-16843/18 uložen úkol OMM prověřit možnost umístění
přechodného dopravního značení nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h v obou směrech na silnici I/14 v úseku ul.
Českých bratří, a to po dobu rekonstrukce silnice III/308 21 mezi místní částí Spy a Krčín. Po dobu rekonstrukce se
předpokládá podstatné zvýšení průjezdu vozidel ulicí Na Táboře a Českých bratří. Návrh přechodného dopravního
značení pro omezení rychlosti byl projednán se zástupcem PČR DI Náchod, který s uvedeným návrhem nesouhlasí.
Místo dopravního je navrženo umístění makety policisty před Sepským mostem na levé straně ve směru do centra
města dle verze č. 1 (viz příloha č. RM 393 - 3/3).
K rozhodnutí:
Souhlasit s instalací makety policisty.
Odůvodnění:
ORM telefonicky projednalo se zástupcem PČR DI Náchod možnosti instalace a umístění makety policisty, která by
měla působit jako preventivní opatření k upozornění na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Zástupci PČR
DI Náchod byly předloženy k projednání 2 verze umístění Makety policisty. Z uvedených verzí byla telefonicky
odsouhlasena verze č. 1 a to umístění na levé straně před mostem při vjezdu na Sepský most ve směru do centra
města. Maketa policisty byla již objednána u firmy Výdoz s.r.o. s termínem dodání 10 dnů, za celkovou nabídkovou
cenu 7.037 Kč vč. DPH. Pořízení makety policisty bude hrazeno z položky rozpočtu "Dopravní značení".
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o vhodnosti nákupu a umístění makety.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16962/18,
(uložen úkol číslo 23032).
RM souhlasí s instalací makety policisty na silnici I/14 před Sepským mostem na levé straně ve směru do centra města dle
verze č. 1 v příloze č. RM 393 - 3/3. RM ukládá OMM zajistit splnění nezbytných podmínek k instalaci makety policisty.
RM 393 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/4 - Flash Příloha: RM 393 - 3/4 - Flash

V souladu s ustanovením § 54 stavebního zákona OVRR jako pořizovatel předkládá ZM k vydání projednaný nový
Územní plán Nové Město nad Metují. ZM vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou KHK nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem KÚ KHK.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ZM schválilo pořízení nového Územního plánu usnesením č. ZM 65- 6456/10 ze dne 24.06.2010. Na základě toho
bylo pořízeno a s dotčenými orgány, sousedními obcemi, KÚ KHK a veřejností projednáno Zadání územního plánu,
které ZM schválilo usnesením č. ZM 76- 6704/11 ze dne 01.09.2011. Následně byl vybrán zpracovatel návrhu
územního plánu - Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - Agora studio a návrh se začal projednávat v listopadu 2012. Dne
13.12. 2012 se konalo společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚ KHK. Dne 13.12. 2012 se
konalo první veřejné projednání a dne 20.12. 2017 opakované veřejné projednání. V průběhu celého procesu
pořizování územního plánu pořizovatel ve spolupráci se samosprávou uskutečnil nad povinný zákonný rámec 6
veřejných besed s občany, 8 pracovních seminářů ZM a na webových stránkách byla průběžně aktualizována rubrika
s informacemi o postupu pořizování územního plánu.
Vysvětlení: Mgr. Adam Balcar referent Odbor výstavby a regionálního rozvoje
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16963/18,
(uložen úkol číslo 23033).
RM doporučuje ZM vydání nového Územního plánu města Nové Město nad Metují.
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3.5 Aktuální stav projektů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/5 - Flash Příloha: RM 393 - 3/5 - Flash

OMM tradičně na poslední RM před řádný veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav projektů viz příloha č. RM
393 - 3/5.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 04.04.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 393- 16964/18,
(uložen úkol číslo 23034).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 04.04.2018 ve znění přílohy č. RM 393 - 3/5.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.6 Výjimka ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Obůrka Klopotov
Identifikace:
Město předložilo žádost o dotaci na projekt Naučná stezka - Obůrka Klopotov do výzvy MAS Pohoda venkova, z.s., v
rámci programového rámce Program rozvoje venkova. Žádost úspěšně prošla administrativní kontrolou MAS a dále
bude hodnocena na Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen "SZIF"), který rozhodne o
přidělení/nepřidělení dotace. Celkové výdaje projektu jsou ve výši 298.870 Kč vč. DPH. Dle pravidel SZIF musí být
výdaje, které nepřesáhnou 400 tis. Kč bez DPH doloženy cenovým marketingem (oslovení alespoň 3 dodavatelů).
Zadavatel musí zadat zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu. Z výše uvedeného důvodu
(splnění pravidel SZIF) doporučujeme RM udělit výjimku ze Zásad města o zadávání zakázek malého rozsahu, tzn.
výběr dodavatele realizovat cenovým marketingem nikoli vypsáním veřejné zakázky. Město plánuje realizaci projektu
zahájit co nejdříve, aby naučná stezka byla přístupná návštěvníkům již v letošní turistické sezóně.
K rozhodnutí:
Udělit výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 393- 16965/18,
(uložen úkol číslo 23035).
RM na základě pravidel Státního zemědělského intervenčního fondu uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro výběr dodavatele, který provede realizaci naučné stezky - Obůrka Klopotov. Výběr dodavatele
bude proveden tzv. cenovým marketingem, kdy město osloví 3 dodavatele a zadá zakázku nejnižší cenové nabídce.
RM 393 Schvaluje.
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3.7 Podání žádostí o dotaci do programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení RM a následně ZM podání žádostí do dotačního programu č. 18RRDU2 Rozvoj a
budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji. Jedná se o projekty spadající do
cykloregionu Vlastimila Moravce, a to konkrétně: 1) ul. Železova louka - realizace cyklotrasy, 2) ul. Chlístovská realizace cyklotrasy, I. etapa, 3) les Obora - projektová příprava, zpracování DSP/DPS. V případě projektů 1) a 2) je
dotace 50 % do výše max. 4 mil. Kč. U projektu 3) je dotace 90% do výše max. 2 mil Kč. Žádosti se podávají do dne
05.06.2018. Nyní je zapotřebí projektové záměry ještě zkonzultovat s garantem Královéhradecké labské o.p.s., jehož
vyjádření je povinnou přílohou žádosti o dotaci. V rozpočtu města na rok 2018 jsou na realizaci všech tří projektů
vyčleněny finance. V případě projektů 1) a 2) však bylo počítáno s vyšší mírou dotace - 90 %. Na rok 2018 je dle
nových pravidel dotace snížena na max. 50 %, proto bude nutné v případě realizace zajistit dofinancování projektů.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit podání žádostí o dotaci na 3 projekty.
Odůvodnění:
V minulé výzvě v roce 2017 byla vyčleněna dotace 90 % na realizační fázi. Nyní je v nové výzvě snížena dotace na 50
%. V případě realizace bude nutné navýšit v rozpočtu města částku na uhrazení zvýšené spoluúčasti. V současné
době máme informace, že alokovaná částka na tento program je pouze 15 mil. Kč. Nejvyšší prioritu při hodnocení
žádostí získává Labská stezka.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Neumann vznesl dotaz na cyklostezku AMMANN - Vrchoviny. Bylo vysvětleno, že zde bude žádost podána v
následujícím roce, ve Výzvě není alokováno dostatečné množství financí.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 393- 16966/18,
(uložen úkol číslo 23036).
RM doporučuje ZM schválit podání žádostí do dotačního programu č. 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně
navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji na projekty spadající do cykloregionu Vlastimila Moravce, a to konkrétně: 1)
ul. Železova louka - realizace cyklotrasy, 2) ul. Chlístovská - realizace cyklotrasy, I. etapa, 3) les Obora - projektová příprava,
zpracování DSP/DPS.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.8 Nová investiční položka - stavební úpravy parkovací plochy a garáží v ul. Nerudova
Identifikace:
V rozpočtu na rok 2018 byla schválena položka na osazení parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a v ul.
Nerudova. V souvislosti s plánovaným osazením tohoto automatu je třeba provést nezbytné úpravy stávající asfaltové
parkovací plochy u č. p. 142 v ul. Nerudova, které požaduje DI Náchod. Náklady na nutnou opravu asfaltové plochy,
dopravní značení, zpracování jednoduché PD, na přípojku elektro a na pevné oddělení parkoviště od komunikace
jsou odhadnuty na cca 140 tis. Kč vč. DPH. V souvislosti s úpravou parkoviště budou též opraveny garáže v ul.
Nerudova. Odhad nákladů je cca 160 tis. Kč vč. DPH. Celkem je tedy částka na tuto novou investiční položku
odhadnuta ve výši 300 tis. Kč. V rámci projednání RM 393 bylo dohodnuto, že stavební úpravy garáží v ul. Nerudova
budou z nově navrhované investiční položky vyjmuty.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku, doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o garážích - je třeba projednat všechny alternativy, tj. oprava a pak využití ze strany OSN a TS,
nebo demolice a prostor pro parkování veřejnosti. Radní se shodli, že usnesení se bude týkat pouze úprav parkovací
plochy. Otázka garáží bude řešena prostřednictvím PVO a pak znovu vrácena do RM a pak postoupena příp. ZM.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 393- 16967/18,
(uložen úkol číslo 23037).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy parkovací plochy v ul. Nerudova". RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy parkovací plochy a v ul. Nerudova (§ 2219) ve výši 140 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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3.9 Nová investiční položka - Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD
Identifikace:
Vzhledem k pozitivnímu výsledku hospodaření v roce 2017 a k vývoji rozpočtu 2018 je navrženo zpracovat v letošním
roce PD na stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská. Jednalo by se o levý chodník směrem k Sokolovně (od baru
Kalič po hřbitov, až na křížení s ul. Československé armády). Na opravu a vybudování nového chodníku v části této
ulice, kde úplně chybí (u tělocvičny EDEN) byly na město již vícekrát podány podněty od obyvatel města. Odhad
nákladů na zpracování PD je cca 120 tis. Kč. Na základě výše uvedeného je doporučeno zařadit tuto položku do
rozpočtu 2018 jako novou investiční akci a schválit RO - přesun 120 tis. Kč na tuto novou položku.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku, doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 393- 16968/18,
(uložen úkol číslo 23038).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD". RM doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská - PD (§ 2219) ve výši 120 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.10 Hudební duch pohraničí - zamítnutí dotace - realizace akce z vlastních financí města (Viz RM 389 čl.3/14)
Identifikace:
ZM 124 dne 22.02.2018 vzalo na vědomí informaci o nesplnění kritérií přijatelnosti u žádosti o dotaci na projekt
"Hudební duch pohraničí". Na tento projekt předložil vedoucí partner Duszniki Zdrój na konci září 2017 žádost o dotaci
do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Součástí projektu v Novém Městě nad Metují byla rekonstrukce
jižní a západní části ulice Na Zadomí. V rámci hodnocení přijatelnosti obdržel v lednu vedoucí partner výzvu k
doplnění žádosti za obě města. Vedoucí partner nenapravil nesoulad v projektové žádosti a rozpočtu projektu na
základě výzvy k doplnění, což bylo CRR vyhodnoceno jako nesplnění kritérií přijatelnosti, o čemž bylo město
02.02.2018 informováno prostřednictvím systému MS2014+. V oznámení bylo dále uvedeno, že výdaje spojené s
rekonstrukcí komunikace Na Zadomí by byly považovány jako nezpůsobilé, a to z důvodu vjezdu motorových vozidel
(v podmínkách programu ale zákaz vjezdu vozidel uveden nebyl). Z výše uvedeného vyplývá, že dotace na tento
investiční záměr města nebude získána. S ohledem na potřebnost rekonstruovat uvedené části ul. Na Zadomí a na to,
že již dlouhodobě nejsou na tento typ investic vypisovány dotace, tak vedení města doporučuje rekonstruovat tyto
ulice z finančních zdrojů města. V rozpočtu města byla schválena na této investiční položce celá finanční částka
potřebná na tuto rekonstrukci. V současné době probíhá aktualizace a revize PD ke stavebnímu povolení a
zpracování projektové dokumentace k provedení stavby. Konečný rozpočet bude znám v květnu 2018. Následně by
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a v termínu červnového zasedání ZM by mohla být známa
vysoutěžená cena za rekonstrukci těchto ulic. V případě vyšších nákladů, než které jsou nyní v rozpočtu, tak by toto
případné navýšení rozpočtu bylo předloženo do ZM ke schválení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit realizaci akce schválené v rozpočtu 2018 pouze z vlastních finančních zdrojů.
Odůvodnění:
V rozpočtu je na tuto akci schváleno 10 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý vyslovil pochybnost, zda realizace akce v letošním roce bude v souvislosti s existujícími a dalšími
budoucími uzavírkami ve městě vhodná. MST uvedl, že další odklad by vhodný nebyl, otázka dopravní zátěže a
problémů souvisejících s uzavírkami je podrobně monitorována.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 393- 16969/18,
(uložen úkol číslo 23039).
RM doporučuje ZM schválit realizaci akce schválené v rozpočtu 2018 "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní, PD +
realizace" pouze z vlastních finančních zdrojů.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

3.11 Nová investiční položka - "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM)"
Identifikace:
Vzhledem k pozitivnímu výsledku hospodaření v roce 2017 a k vývoji rozpočtu 2018 je navrženo realizovat opravu
chodníku mezi ul. Malecí a T. G. Masaryka (podél DDM Stonožka), na kterou byla v loňském roce zpracována PD. Dle
rozpočtu projektanta jsou náklady 660 tis. Kč. Na základě výše uvedeného je doporučeno zařadit tuto položku do
rozpočtu 2018 jako novou investiční položku a schválit RO - přesun 700 tis. Kč na tuto novou položku.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku a doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Mgr. Černý vznesl opakovanou kritickou připomínku k chodníku v ul. Nádražní (pravá část ve směru na nádraží), který
je dlouhodobě v žalostném stavu a zasloužil by si proto co nejdříve opravu. ST upozornil, že na to by volné finanční
zdroje určitě nestačily a je třeba s touto akcí počítat jako s investiční prioritou příštího roku.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 393- 16970/18,
(uložen úkol číslo 23040).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM)". RM doporučuje
ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM (podél DDM) (§ 2219) ve výši 700
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612).
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.12 Nová investiční položka - Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/12 - Flash Příloha: RM 393 - 3/12 - Flash

Dne 03.04.2018 byla zahájena stavba „Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město nad Metují (Krčín))“, kterou
realizuje KHK a v rámci které dojde i k rekonstrukci některých přilehlých městských chodníků. Bude zrekonstruován
chodník od "myší díry" po autoprodejnu Bareš vjezd do areálu. V úseku podél domů č. p. 69 a 70 až na křižovatku s
ul. 1. máje chodník rekonstruován nebude (viz růžová část v přiložené situaci v příloze). V rámci této akce je vedením
města a OMM doporučeno dodělat tuto část chodníku z financí města. Proto je navržena k zařazení do rozpočtu 2018
položka "Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace". Délka chodníku je 40 m, šířka 2,25 m,
plocha 90 m2 - předpokládané náklady na realizaci a PD - 260 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku, doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskuse radních k navrhované předpokládané ceně. MST požádal o aktualizaci tabulky s cenami za m2, tj. za kolik v
průměru pořizujeme ve městě standardní rekonstrukce chodníků u nás a doplnit to o porovnání s tím, jak se to daří
jinde.
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 393- 16971/18,
(uložen úkol číslo 23041).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD + realizace".
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Stavební úpravy části chodníku na Žižkově náměstí - PD +
realizace (§ 2219) ve výši 260 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky
Financování § 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

3.13 Nová investiční položka - "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/13 - Flash Příloha: RM 393 - 3/13 - Flash

V rámci Studie zeleně je navržena bytová výstavba a výstavba 2 viladomů s doprovodnou "zelenou stezkou" i v
lokalitě nad bývalým autoparkem, podél ul. Kasárenská. V současné době se již zpracovává pro východní část této
lokality, kde jsou plánovány 2 viladomy, PD na kanalizaci a měla by v letošním roce proběhnou i její realizace. Na to
by mělo navázat i zpracování PD na zbývající infrastrukturu - přístupová komunikace k viladomům, přilehlá
komunikace pro chodce a cyklisty vč. zeleně podél viladomů, přípojky elektro, plynu atd. V současné době vedení
města zvažuje možnost využít dotačních titulů z MMR na výstavbu bytů a výstavbu technické infrastruktury v
oblastech se strategickou průmyslovou zónou. V případě, že by se město rozhodlo žádat do těchto dotačních titulů,
tak by tato zpracovaná "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem Březinky" byla použita do
žádosti o dotaci. PD by byla zpracována ve stupních DUR, DSP/DPS (DUR - dokumentace k územnímu rozhodnutí,
DSP/ DPS - dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti pro provedení stavby).
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku, doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 393- 16972/18,
(uložen úkol číslo 23042).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul. Kasárenská a parkem
Březinky". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce PD - Infrastruktura pro viladomy mezi ul.
Kasárenská a parkem Březinky (§ 2212) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení BD č. p. 44 47 (§ 3612).
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.14 Nová investiční položka - Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/14 - Flash Příloha: RM 393 - 3/14 - Flash

MMR vypsalo výzvu na výstavbu bytů a výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou. Vedení města nyní zvažuje využití těchto programů a zpracovávají se pro to ekonomická data a další aspekty,
aby byla zvážena všechna případná rizika či přínosy pro město. O těchto možnostech byli již také zastupitelé
informováni na pracovním semináři dne 26.03.2018. Pro případnou připravenost města využít těchto dotačních titulů v
příštím roce (zda bude opětovně vypsáno i v roce 2019 se intenzivně zjišťuje), tak by bylo vhodné pro titul "Výstavba
bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou." mít připravenou projektovou dokumentaci na 6 viladomů, které
jsou ve "Studii zeleně" navrženy v areálu býv. kasáren a v lokalitě nad bývalým autoparkem, mezi ul. Kasárenská a
parkem Březinky. Jednalo by se o typizovaný viladům, který by se 4x umístil v areálu býv. kasáren a 2x v lokalitě mezi
ul. Kasárenská a parkem Březinky, v souladu se Studií zeleně, zpracovanou Doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem. PD by
byla zpracována ve stupních DUR, DSP/DPS (DUR - dokumentace k územnímu rozhodnutí, DSP/ DPS dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti pro provedení stavby). Odhad nákladů je cca 400 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku "Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS,
doporučit ZM schválit navržené RO.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 393- 16973/18,
(uložen úkol číslo 23043).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Typizovaný viladům, vč. umístění 6 viladomů - DUR, DSP/DPS". RM
doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Typizovaný viladům, včetně umístění 6 viladomů - DUR,
DSP/DPS (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z přebytku hospodaření r. 2017 navýšením položky
Financování § 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

3.15 Rekonstrukce plynovodu v ul. U Lípy, Okrajová
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/15 - Flash Příloha: RM 393 - 3/15 - Flash

Dne 28.03.2018 jsme obdrželi žádost firmy Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, o uzavření nájemní
smlouvy na provedení překopu pro stavbu „Rekonstrukce plynovodu v ul. U Lípy a Okrajová“ a žádost odpuštění části
nájemného z výše uvedené smlouvy v místech, kde je v rámci realizace stavby prováděn nový asfaltový kryt v celé šíři
komunikace. V místech překopu v chodnících a v částech, kde není prováděn asfaltový kryt v celé šíři komunikace,
bude uzavřena standardní nájemní smlouva. Výše nájemného v celém rozsahu stavby činí 122.108 Kč: Nájemné
pouze v prostoru chodníků a v částech, kde se neprovádí nový asfaltový kryt v celé šíři komunikace, činí nájemné
29.127 Kč. Aby byly zajištěny podmínky města i v místech, kde není řešeno jejich provádění nájemní smlouvou na
překopy, předkládá ORM návrh Smlouvy o podmínkách provedení překopu č. 10/2018 mezi městem a firmou Kubík
a.s.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 10/2018 mezi městem a firmou Kubík a.s., U Prašné brány
1090/2, 111 21 Praha, a odsouhlasit, aby do Nájemní smlouvy na provedení překopu pro stavbu „Rekonstrukce
plynovodu v ul. U Lípy a Okrajová“ byly zahrnuty pouze překopy prováděné v chodnících a místech, kde není
prováděn nový asfaltový kryt komunikace v plné šíři.
Odůvodnění:
Při vyřizování žádosti o vyjádření města k plánované stavbě bylo mezi městem a investorem stavby domluveno, že
bude proveden nový asfaltový kryt v celé šíři komunikace a výměna obrub po obou stranách komunikace z důvodů
velkého rozsahu zásahů do komunikace. Uvedený požadavek byl zanesen do projektové dokumentace stavby. V
případě, že by rekonstrukci asfaltového krytu provádělo město z vlastních prostředků, odhad nákladů činí 580 tis. Kč
(cca 550 Kč/m2). Odpuštění nájemného činí 92.981 Kč. Z výše uvedených důvodů ORM doporučuje, aby v částech,
kde bude prováděn nový asfaltový kryt v celé šíři komunikace, nebyl nájem účtován a byla schválena a podepsána
Smlouva o podmínkách provedení překopu č. 10/2018 (jedná se vlastně o Smlouvu o právu provést stavbu).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 393- 16974/18,
(uložen úkol číslo 23044).
RM schvaluje ve znění přílohy č. RM 393 - 3/15 Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 10/2018 mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha, a pověřuje ST jejím podpisem. RM souhlasí,
aby do smlouvy na provedení překopu pro stavbu „Rekonstrukce plynovodu v ul. U Lípy a Okrajová“ byly zahrnuty pouze
překopy prováděné v chodnících a místech, kde není prováděn nový asfaltový kryt komunikace v plné šíři.
RM 393 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/16 - Flash Příloha: RM 393 - 3/16 - Flash

ORM předkládá RM a následně ZM ke schválení Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Změny podmínek
poskytnutí dotace týkající se projektu Kanalizace Nové Město nad Metují. Koncem roku 2017 podal VAK Náchod a.s.
na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) žádost o konsolidaci finančních analýz z důvodu zamezení diferenciace cen
v rámci jedné tarifní oblasti a možnosti uplatnění jednotné regionální ceny pro stočné. Žádosti bylo ze strany MŽP
vyhověno a následně byl podepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace mezi městem a VAK
Náchod a.s. Dodatek č. 1 byl rovněž zaslán poskytovateli dotace (SFŽP). V návaznosti na Dodatek č. 1 bylo nutné
aktualizovat a rozšířit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatkem rozšířit Smlouvu o poskytnutí dotace. Ze
strany SFŽP byl nyní připraven Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR včetně Změny podmínek poskytnutí dotace, které tímto předkládáme RM ke schválení.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR, a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 393- 16975/18,
(uložen úkol číslo 23045).
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 08017701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Změny podmínek poskytnutí dotace a pověřit ST podpisem
Dodatku č. 3 ve znění přílohy č. RM 393 - 3.16.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

3.17 Dodatek č. 1 k SOD na investiční akci "Realizace - stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 3/17 - Flash Příloha: RM 393 - 3/17 - Flash

Firma NOVOSTAV s.r.o., se sídlem Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem podala dne
04.04.2018 během kontrolního dne ústní žádost o prodloužení termínu na ukončení stavebních prací, které provádí
pro město v rámci investiční akce „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“. Posunutí termínu
firma žádá z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v předešlých měsících. Jejich žádost se opírá o čl. II bod 2.5
smlouvy o dílo ze dne 19.09.2017 - viz příloha RM 393 - 3/17.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici T. G.
Masaryka“, který prodlužuje dokončení prací do dne 09.04.2018.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Na dotaz radních byla vysvětlena časová souslednost a otázka sankcí.
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 393- 16976/18,
(uložen úkol číslo 23046).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na investiční akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“
uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČO: 45539006, který prodlužuje
dokončení stavebních prací do dne 09.04.2018. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku č. 1 ve znění přílohy č. RM 393 3/17.
RM 393 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 393 - 9.4.2018

Správa nemovitostí

15:40

OMM

4.1 Pronájem prostor pro podnikání - č. p. 14, ul. Komenského
(Int.: OSN/684) Zdroj. dokum.: RM 393 - 4/1 Příloha: RM 393 - 4/1

Identifikace:

Jedná se o pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém rozsahu 29,5 m2. Na
zveřejněný záměr pronájmu reagoval svou nabídkou uchazeč p. Vlastimil Bílek, Pražské předměstí 346, 397 01
Písek, IČO: 66939321, s nabídkovou cenou 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275 Kč/rok). Uchazeč bude výše uvedené prostory
využívat jako provozovnu pro ruční výrobu svíček.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem nebytových prostor.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že komise pro otevírání obálek zasedá o den dříve, než končí zveřejnění záměru pronájmu, budou
obálky s nabídkami otevřeny přímo na zasedání RM (předpoklad jedné obálky).
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN otevřel přímo na jednání RM jedinou doručenou obálku. Jednalo se o žadatele p. Vlastimila Bílka,
podnikatelský záměr: ruční výroba svíček, smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, cena 1.106,25
Kč/měsíc. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16977/18,
(uložen úkol číslo 23047).
RM souhlasí s pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského v celkovém rozsahu 29,5 m2 uchazeči p.
Vlastimilu Bílkovi, Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, za nabídkovou cenu 450 Kč/m2/rok (tj. 13.275
Kč/rok). Uchazeč bude výše uvedené prostory využívat jako provozovnu pro výrobu svíček. RM ukládá OSN ve spolupráci s
PRAV připravit nájemní smlouvu na výše uvedené prostory pro podnikání.
RM 393 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

4.2 VŘ - "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují"
Identifikace:

(Int.: OSN/685) Zdroj. dokum.: RM 393 - 4/2 - Flash Příloha: RM 393 - 4/2 - Flash

Dne 06.03.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 21.03.2018 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci: "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad
Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky v omezeném rozsahu (pouze bytový dům č. p. 475-6), schválit SoD č. 72/2018 a
pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku Plánu oprav 2018. V návrhu Plánu oprav je na bytový dům vyčleněno 600.000 Kč a
na nebytový prostor č. p. 391 je vyčleněno 170.000 Kč. Vzhledem k tomu, že nabídka na oba objekty převyšuje
plánovaný objem financí, navrhuje OSN zakázku omezit pouze na bytový dům č. p. 475-6 a k realizaci výměny oken v
nebytovém prostoru č. p. 391 se vrátit ve 2. pololetí 2018. Omezit zakázku lze na základě Zadávací dokumentace,
článek 7.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 393- 16978/18,
(uložen úkol číslo 23048).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken BD č. p. 475 - 476 a objektu č. p. 391, v Novém Městě nad Metují",
uchazeči AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 04945948, a to v rozsahu omezeném
pouze na bytový dům č. p. 475-6, za nabídkovou cenu 629.094 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 72/2018 na tuto
akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AA OKNA DVEŘE s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha 9 - Prosek,
IČO: 04945948, ve znění přílohy č. RM 393 - 4/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 393 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

4.3 Informace o objektu č. p. 313, ul. Rašínova
Identifikace:

(Int.: OSN/687) Zdroj. dokum.: RM 393 - 4/3 - Flash Příloha: RM 393 - 4/3 - Flash

Na základě požadavku RM předkládá OSN informace týkající se objektu č. p. 313, ul. Rašínova, kde sídlí Mateřská
škola a Základní škola speciální NONA o.p.s. a stacionář NONA 92, o.p.s.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Informace k objektu předkládá OSN na základě požadavku RM.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
ST v návaznosti na podané informace doporučil svolat jednání s nájemci o případném budoucím vlastnictví tohoto
objektu.
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16979/18,
(uložen úkol číslo 23049).
RM bere na vědomí informace týkající se objektu č. p. 313, ul. Rašínova poskytnuté OSN ve znění přílohy RM 393 - 4/4. RM
ukládá OMM (OSN) svolat jednání s nájemci objektu č. p. 313 ve smyslu budoucího vlastnictví tohoto objektu.
RM 393 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka"
Identifikace:

(Int.: OSN/688) Zdroj. dokum.: RM 393 - 4/4 - Flash Příloha: RM 393 - 4/4 - Flash

Pan Bohuslav Vacek, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 15623807, stávající pronajímatel areálu
"Pavlátova louka" vypovídá ke dni 30.09.2018 smlouvu o pronájmu areálu "Pavlátova louka", a to ze zdravotních
důvodů. Výpověď viz příloha č. RM 393 - 4/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí výpověď p. Bohuslava Vacka a uložit OSN zpracování záměru zveřejnění
Odůvodnění:
Výpověď byla podána v souladu se smluvními podmínkami nájemní smlouvy ze dne 12.03.2004. Vzhledem k tomu že
areál Pavlátova louka není standardní prostor pro podnikání, předloží OSN na dalším zasedání RM návrh zveřejnění
záměru pronájmu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16980/18,
(uložen úkol číslo 23050).
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu areálu "Pavlátova louka", uzavřené dne 12.03.2004 podanou p.
Bohuslavem Vackem, Na Bořetíně 728, Nové Město nad Metují, IČO: 15623807, ve znění přílohy č. RM 393 - 4/4. RM ukládá
OSN předložit na zasedání RM 394 návrh záměru zveřejnění pronájmu areálu Pavlátova louka.
RM 393 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 393 - 9.4.2018

Školství, kultura, sport

OŠKS

16:10

5.1 Konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ Komenského - vyřazení uchazeče nebo výzva k doplnění
chybějících údajů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/1 - Flash Příloha: RM 393 - 5/1 - Flash

Dne 27.03.2018 se uskutečnilo první jednání komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/lky
Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod (dále jen "komise"). Komise posoudila tři
přihlášky a usnesla se, že uchazečka paní Mgr. N. K. nesplnila 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 uvedeno v ohlášení konkurzu - viz
příloha č. RM 392 - 5/1. RM může uchazečku paní Mgr. N. K. vyřadit z konkurzu. Komise navrhuje RM jako zřizovateli
vyzvat uchazečku paní Mgr. N. K. k doložení praxe v délce 4 roky pracovní smlouvou nebo potvrzením
zaměstnavatelů ke konkurzu.
K rozhodnutí:
Vyřadit uchazečku z konkurzu nebo vyzvat uchazečku k doložení praxe v délce 4 roky.
Odůvodnění:
RM je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, 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.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme uchazeče nevyřazovat, ale vyzvat ho k doložení praxe.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Neumann, Mgr. Černý, MST a ST. Mgr. Černý by umožnil doplnění. S tím souhlasila i pí Petruželková.
Poté odsouhlaseno.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16981/18,
(uložen úkol číslo 23051).
RM souhlasí s tím, aby uchazečka paní Mgr. N. K. doložila praxi v délce 4 roky pracovní smlouvou nebo potvrzením
zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM uchazečku paní Mgr. N. K. vyřazuje z konkurzu pro
nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm. b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí.
RM 393 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

5.2 Konkurzní řízení na pozici ředitele ZUŠ B. Smetany - vyřazení uchazeče nebo výzva k doplnění
chybějících údajů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/2 - Flash Příloha: RM 393 - 5/2 - Flash

Dne 27.03.2018 se uskutečnilo první jednání komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/lky
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod (dále jen
"komise"). Komise posoudila dvě přihlášky a usnesla se, že uchazeč pan MgA. Z. B. 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 392 - 5/2. RM může uchazeče pana MgA. Z. B. vyřadit z konkurzu. Komise
navrhuje RM jako zřizovateli vyzvat uchazeče pana MgA. Z. B. 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.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme uchazeče nevyřazovat, ale vyzvat ho k doložení praxe.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu č. 5/1.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 393- 16982/18,
(uložen úkol číslo 23052).
RM souhlasí s tím, aby uchazeč pan MgA. Z. B. doložil praxi v délce 4 roky pracovní smlouvou nebo potvrzením
zaměstnavatelů ke konkurzu. V případě nedoložení této praxe RM uchazeče pana MgA. Z. B. vyřazuje z konkurzu pro
nesplnění podmínek stanovené v § 3 písm. b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí.
RM 393 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Zápis č. 13 z jednání KKULT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/3 - Flash Příloha: RM 393 - 5/3 - Flash

Dne 27.03.2018 se sešla ke svému jednání KKULT. KKULT projednala žádosti o dotaci z oblasti kultury a doporučuje
RM přidělit dotace spolkům dle přílohy č. RM 393 - 5/3. KKULT dále doporučila ST navrhnout k udělení pamětní
medaile hejtmana Královéhradeckého kraje v rámci Dne kraje 2018 několik občanů Nového Města nad Metují - viz
zápis.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 13 z jednání KKULT ze dne 27.03.2018.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Radní diskutovali o návrzích vzešlých z jednání KKULT.
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16983/18,
(uložen úkol číslo 23053).
RM se seznámila se zápisem č. 13 z jednání Komise kulturní ze dne 27.03.2018 ve znění přílohy č. RM 393 - 5/3 a bere tento
zápis na vědomí. RM ukládá ST zaslat hejtmanovi KHK návrh na udělení pamětní medaile hejtmana p. P. V. RM ukládá
OŠKS doplnit krátké zdůvodnění u navrženého občana.
RM 393 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 23.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

5.4 Zápis č. 14 z jednání KSPORT ze dne 03.04.2018
Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/4 - Flash Příloha: RM 393 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Dne 03.04.2018 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2018 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM tento návrh schválit (zařazeno jako samostatný bod RM 393 - 5/4).
KSPORT doporučuje RM pozastavit proplacení dotace TJ Spartak až do řádného schválení dokumentů
požadovaných jako přílohy k žádosti o dotaci valnou hromadou. Tyto dokumenty nebyly řádně schváleny valnou
hromadou ze dne 28.11.2017.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 14 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Diskutující: pí Petruželková, Mgr. Kupka, MST a ST. Paní Petruželková byla na vlastní žádost vyloučena z hlasování,
a to pro možnou podjatost.
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16984/18
RM se seznámila se zápisem č. 14 z jednání Sportovní komise ze dne 03.04.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění
přílohy č. RM 393 - 5/4.
RM 393 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/5 - Flash Příloha: RM 393 - 5/5 - Flash

Dne 03.04.2018 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi jednotlivých sportovních
klubů o dotaci na rok 2018 na provoz sportovišť a sportovní činnost. KSPORT předkládá RM návrh na dotace
jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM tento návrh schválit. KSPORT doporučuje RM pozastavit proplacení
dotace TJ Spartak až do řádného schválení dokumentů požadovaných jako přílohy k žádosti o dotaci valnou
hromadou. Tyto dokumenty nebyly řádně schváleny valnou hromadou ze dne 28.11.2017.
K rozhodnutí:
Schválit výši dotací sportovním klubům v částkách do 50 tis. Kč a doporučit ZM schválit dotace v částkách nad 50 tis.
Kč.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 393- 16985/18,
(uložen úkol číslo 23054).
RM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: Šachový klub Nové Město nad Metují,
z.s. 15 tis Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM
124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
RM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto:
TC Nové Město nad Metují, z.s. 28 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 28 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s
žadateli zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7668/18 ze dne 22.02.2018.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost dle přílohy č. RM 393 - 5/5 takto: SK
Nové Město nad Metují z.s. 915 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7669/18 dne
22.12.2018), TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. 189 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují, z.s. 242 tis. Kč
(poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 123-7645/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol Krčín
388 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 685 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM
123-7646/17 dne 14.12.2017), Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 197 tis. Kč, MFK Nové Město nad
Metují, z.s. 493 tis. Kč (poskytnuta záloha 200 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 124-7670/18 dne 22.02.2018), Aeroklub
Nové Město nad Metují z.s. 190 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 240 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 71
tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují, z.s. 60 tis. Kč, LK Nové Město
nad Metují z.s. 117 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 190 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 145 tis. Kč, PONMM, z.s.
(Plavecký oddíl Nové Město nad Metují) 105 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.170 tis. Kč, YOSHINKAN
Nové Město nad Metují, z. s. 58 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle přílohy č. RM
393 - 5/5 takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 414 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 55 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město
nad Metují, z.s. 745 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. 55 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují
z.s. 55 tis. Kč.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

5.6 Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují, z.s.
Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/6 - Flash Příloha: RM 393 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Předsedkyně Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s., žádá o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů k
uspořádání závodu "Běh do 100 schodů" ve čtvrtek 07.06.2018 od 15:00 do 18:00 hodin a o souhlas s uzavřením Sta
schodů pro veřejnost po dobu konání akce. Pro uspořádání závodů potřebují využít schody, prostor před schody pro
prezenci a pohyb závodníků v průběhu závodu a prostor na konci schodů pro cíl závodů. Dále předsedkyně žádá o
zapůjčení 2 ks odpadkových košů.
K rozhodnutí:
Projednat žádost LK Nové Město nad Metují, z.s., o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vyjádření TS: S půjčením odpadkových košů není problém.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 393- 16986/18,
(uložen úkol číslo 23055).
RM souhlasí s uzavřením Sta schodů a s využitím pozemků v okolí Sta schodů na dobu závodu "Běh do 100 schodů", který
pořádá Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., ve čtvrtek 07.06.2018 od 15:00 do 18:00 hodin. RM souhlasí se
zapůjčením 2 ks odpadkových košů na tuto akci. Za zajištění veškeré součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá
hlavní pořadatel, tj. Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s.
RM 393 Ukládá.

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

5.7 Žádost o zapůjčení pódia - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/7 - Flash Příloha: RM 393 - 5/7 - Flash

Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia pro vystoupení Novoměstské filharmonie
na Jarním koncertě v novoměstské sokolovně dne 20.05.2018 od 18:00 hodin. Na akci by se mělo postavit pódium
složené ze všech ks městského pódia a pódia zapůjčeného od Sokola Krčín - obdobně jako při minulých koncertech.
Generální zkouška proběhne v sobotu 19.05.2018 od 8:30 hodin, pódium je možné postavit již v pátek 18.05.2018
dopoledne.
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Jarní koncert Novoměstské filharmonie.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 393- 16987/18,
(uložen úkol číslo 23056).
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod na Jarní koncert Novoměstské filharmonie, který se uskuteční v neděli dne 20.05.2018 od 18:00
hodin v novoměstské sokolovně. RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne
18.05.2018 a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 21.05.2018.
RM 393 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

5.8 Informace o úspěchu ve fotografické soutěži
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/8 - Flash Příloha: RM 393 - 5/8 - Flash

Vedení "ZŠ Malecí" informuje o mimořádném úspěchu žáků ve fotografické soutěži "Mladí fotografují památky 2018",
kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Adéla Duchatschová se umístila mezi třemi
nejlepšími soutěžícími a je pozvána na slavnostní vyhodnocení, které se uskuteční dne 17.04.2018 ve Španělském
sále na Pražském hradě. Mezi 10 nejlépe hodnocenými snímky se umístil ještě Jan Tomáš. V kategorii do 21 let bylo
do soutěže zasláno 541 fotografií.
K rozhodnutí:
Seznámit se s úspěchem žáků "ZŠ Malecí" ve fotografické soutěži.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme pozvat oba žáky a jejich pedagogy na setkání s vedením města, kde bude žákům
předán drobný dárek.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 393- 16988/18
RM se seznámila s úspěchem žáků Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, Adély Duchatschové
a Jana Tomáše ve fotografické soutěži pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska "Mladí fotografují
památky 2018". RM děkuje oběma žákům, jejich pedagogům a vedení školy za příkladnou reprezentaci školy i celého města.
RM 393 Děkuje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Otevřený dopis zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a přátel ZUŠ B. Smetany k vyjádření podpory p.
Miloslavu Vondřejcovi
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 5/9 - Flash Příloha: RM 393 - 5/9 - Flash

Otevřený dopis zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Novém Městě
nad Metují k vyjádření podpory p. Miloslavu Vondřejcovi pro jeho jmenování na pozici ředitele této školy, ve znění
přílohy č. RM 393 - 5/9. O obsahu dopisu a iniciativě zaměstnanců ZUŠ B. Smetany bylo jednáno již na RM 391 - viz
bod 5/26.
K rozhodnutí:
Projednat Otevřený dopis zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v
Novém Městě nad Metují k vyjádření podpory p. Miloslavu Vondřejcovi pro jeho jmenování na pozici ředitele této školy.
Odůvodnění:
Otevřený dopis zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a přátel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Novém Městě
nad Metují k vyjádření podpory p. Miloslavu Vondřejcovi pro jeho jmenování na pozici ředitele této školy byl doručen
ve 2 vyhotoveních: 1x adresovaný RM a 1x adresovaný Konkurzní komisi.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 393- 16989/18
RM bere na vědomí Otevřený dopis zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a přátel ZUŠ B. Smetany k vyjádření podpory p.
Miloslavu Vondřejcovi ve znění přílohy č. RM 393 - 5/9, a to včetně příloh s podpisy s tím, že jedno paré bude předáno na
vědomí konkurzní komisi.
RM 393 Ukládá.

STIS

Stránka 40 z 48

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 393 - 9.4.2018

Finance

17:00

OF

6.1 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/1 - Flash Příloha: RM 393 - 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 Smlouvy o úvěru - dofinancování investičních akcí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/2 - Flash Příloha: RM 393 - 6/2 - Flash

Schválený rozpočet na rok 2018 předpokládá dofinancování tří investičních akcí ("ZŠ Komenského" - odborné
učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, "ZŠ Krčín" - odborné učebny, půdní vestavba a "ZŠ Malecí"
rekonstrukce odborných učeben) krátkodobým úvěrem (1 rok), který by byl splacen z poskytnutých dotací. Návrhy 2
smluv s Komerční bankou, a.s. - smlouva o kontokorentním úvěru (12 mil. Kč) a smlouva o revolvingovém úvěru (13
mil. Kč) byly jako informace předloženy na jednání ZM 124. Podmínky u obou smluv jsou shodné - úroková sazba součet O/N PRIBOR (v současnosti 0,75 % p.a.) + odchylka 0,29 % p.a., cena za rezervaci zdrojů 0,05 % p.a. Z
nečerpané částky, cena za spravování úvěru 100 Kč/měsíc, zajištění úvěru - nesjednáno, cena za realizaci úvěru nesjednána. ZM přijalo usnesení č. ZM 124-7674/18: ZM bere na vědomí informace o podmínkách úvěrů a ukládá OF
předložit doplněné smlouvy ke schválení na jednání ZM dne 19.04.2018. Viz příloha č. RM 393 - 6/2.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 393- 16990/18,
(uložen úkol číslo 23057).
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru a Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s., se
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, ve znění přílohy č. RM 393 - 6/2, a pověřit ST jejich
podpisem.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

6.3 Dotace 2018 - žádosti
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/3 - Flash Příloha: RM 393 - 6/3 - Flash

Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky se souhrnem žadatelů s
tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou
zpracovány do souhrnné tabulky (konečná verze přílohy č. RM 393 - 6/3) a předloženy na jednání RM 393. Vybrané
dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
K rozhodnutí:
Schválení dotací (darů) z rozpočtu města žadatelům a příp. doporučení ZM schválit ty dotace, které budou vyšší než
50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak RM následně informuje
ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy č. RM 393 - 6/3. Celková částka k možnému čerpání činí 550 tis. Kč a dále
částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě (cyklobusy, festival veselohry, stacionář Nona, bazén - příspěvek na
plavání). Částka 110 tis. Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na Dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako
hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší
než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
Upřesňující komentař podal radním Ing. Kunte - společně projednali jednotlivé položky.
K čl. 6. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16991/18,
(uložen úkol číslo 23058).
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti
kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a
zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3
takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 4 tis. Kč,
MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO Českého zahrádkářského
svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Konfederace
politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku
o.p.s., NM 16 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek
Nezávislá společnost Luštinec, NM 18 tis. Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis.
Kč, Sbor dobrovolných hasičů Spy 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 10 tis. Kč, Skupina
neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, Spolek Street Spot, NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 15 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín, NM (prezentace veteránů) 1 tis. Kč, Česká křesťanská akademie, z.s., Místní skupina NM 5 tis. Kč, Diakonie
ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč.
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Mateřské centrum Na zámečku NM
(Zámecká školka) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov (výstavy), NM 3 tis. Kč, Bavíme se sportem z.s., Náchod 3 tis.
Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (opravy a nákup vybavení) 3 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba
techniky) 2 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč,
POZNÁVÁNÍ spolek NM (projekt Legionáři) 15 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (varhany) 20 tis. Kč, Římskokatolická farnost,
NM (koncert Augenblick) 10 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín, NM (interaktivní okruh) 8 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň
Dobenín, NM (České korunovační klenoty) 10 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 40 tis. Kč, Spolek
Podskaláků, NM 20 tis. Kč, David Novotný Náchod 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč, Společné
cesty - z.s., Náchod 5 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 124-7667/18.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskové
organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v
sociální oblasti dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Sbor dobrovolných hasičů NM 44 tis. Kč, Junák - český
skaut, středisko „ÚTA“ NM 50 tis. Kč, Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého
Josefa Dvůr Králové 45 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 45 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy č. RM 393 - 6/3 takto: Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč
(400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000 tis. Kč, Život Hradec Králové o. p. s. 100 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM
675 tis. Kč.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.
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6.4 Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela
Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/4 - Flash Příloha: RM 393 - 6/4 - Flash

Identifikace:

Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční příspěvek na opravu střechy
děkanského kostela Nejsvětější trojice ve výši 150 tis. Kč. Celkové náklady na opravu střechy jsou předpokládány ve
výši 5.100 tis. Kč. V roce 2018 by bylo profinancováno 1.200 tis. Kč s tím, že akce by byla financována z několika
zdrojů (ministerstvo kultury, KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti viz příloha č. RM 393 - 6/4.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
OF: Položka není v rozpočtu zahrnuta. V případě schválení musí být schváleno RO a proveden přesun z jiných úspor
v rozpočtu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
MST upozornil na rozpočtovou nesystémovost případného rozhodnutí o příspěvku.
K čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16992/18,
(uložen úkol číslo 23059).
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují, Husovo náměstí
1228, Nové Město nad Metují ve výši 150 tis. Kč na statické zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře kostela
Nejsvětější Trojice a pověřit ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM
124 -7667/18. RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši
150 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem z položky Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty dotace města (§ 3326).
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 1, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/5 - Flash Příloha: RM 393 - 6/5 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 393 - 6/5.
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. 5 USNESENÍ č. RM 393- 16993/18,
(uložen úkol číslo 23060).
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb ve znění přílohy č. RM 393 - 6/5.
RM 393 Schvaluje.
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6.6 Žádost Lyžařského klubu o poskytnutí příspěvku nebo půjčky
Zdroj. dokum.: RM 393 - 6/6 - Flash Příloha: RM 393 - 6/6 - Flash

Identifikace:

Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí mimořádného příspěvku nebo bezúročné půjčky ve výši
400 tis. Kč na výstavbu systému zasněžování v lyžařském areálu v Deštném v Orlických horách, který Lyžařský klub
provozuje. RM 391 již projednala žádost LK ze dne 27.02.2018, která byla formulována jako půjčka. RM přijala
usnesení č. RM 391 – 16884/18: RM doporučuje ZM neschválit v souladu s usnesením č. ZM 56-6286/09 poskytnutí
zápůjčky Lyžařskému klubu Nové Město nad Metují, z. s., Sadová 1527, 549 01 Nové Město nad Metují ve výši 400
tis. Kč. RM ukládá ST jednat se zástupci Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s. ještě před zasedáním
dubnového ZM. Na základě jednání se zástupci LK byla předložena nová žádost, která uvádí obě možnosti, tedy
poskytnutí půjčky nebo mimořádného příspěvku. Podrobnosti viz příloha č. RM 393 - 6/6.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM schválení dotace nebo zápůjčky.
Odůvodnění:
OF: ZM v roce 2009 přijalo usnesení č. ZM 56-6286/09 ve znění: "ZM rozhodlo až do odvolání o pozastavení možnosti
poskytování finančních půjček od města na investiční akce. Důvodem je současná finanční situace města a značné
závazky související s úvěrem a předfinancováním dotovaných investic města." Město v letošním roce bude z důvodu
realizace vlastních investičních akcí čerpat úvěr ve výši cca 25 mil. Kč. Nedoporučujeme poskytovat zápůjčku ani
dotaci na investici mimo katastr Nového Města nad Metují. V případě schválení bude nutné schválit RO - navýšení
rozpočtu v § 3419 - zápůjčka Lyžařskému klubu NM na systém zasněžování. Navýšení bude pokryto z přebytku
hospodaření r. 2017 navýšením položky Financování § 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech. Dále
pak pověřit ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 1247667/18.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
ST vysvětlil, v čem spočívala úprava nové žádosti. Bylo hlasováno od požadované částky směrem dolů, nebyla
doporučena žádná částka, takže RM doporučení pro ZM nepřijala.
K čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 393- 16994/18,
(uložen úkol číslo 23061).
RM projednala ve znění přílohy č. RM 393 - 6/6 novou žádost Lyžařského klubu Nové Město nad Metují, z.s., Sadová 1527,
549 01 Nové Město nad Metují, o poskytnutí mimořádného příspěvku nebo bezúročné půjčky ve výši 400 tis. Kč na výstavbu
systému zasněžování v lyžařském areálu v Deštném v Orlických horách, který Lyžařský klub provozuje. RM na základě této
žádosti ruší své předchozí usnesení č. RM 391-16884/18 k této věci. RM nedoporučuje ZM poskytnutí dotace či zápůjčky ve
výši 400 tis. Kč.
RM 393 Doporučuje ZM nesouhlasit.
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Různé

17:40

7.1 Pověření osoby k účasti a hlasování na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/1 - Flash Příloha: RM 393 - 7/1 - Flash

Město Nové Město nad Metují je členem Asociace měst pro cyklisty. Dne 24. dubna 2018 se koná valná hromada
Asociace. Starosta města se této valné hromady nezúčastní, proto je RM předkládán návrh na jmenování pověřené
osoby, pana Ing. Jaroslava Rohulána, předseda Komise pro vyváženou dopravu, k účasti a hlasování na valné
hromadě Asociace měst pro cyklisty.
K rozhodnutí:
Pověřit pana Ing. Jaroslava Rohulána k účasti a hlasování na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty.
Odůvodnění:
Hlasování člena na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty je podmíněno pověřením RM.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 393- 16995/18
RM jmenuje pověřenou osobu, pana Ing. Jaroslava Rohulána, předseda Komise pro vyváženou dopravu, k účasti a hlasování
na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty, která se uskuteční 24.04.2018 v Praze.
RM 393 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Smlouva na monitoring skládky TKO Na Popluží a Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/2 - Flash Příloha: RM 393 - 7/2 - Flash

Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 71/2018 uzavíranou mezi městem Nové Město
nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO: 26473330. Cena za monitoring je 45.150 Kč bez DPH.
K rozhodnutí:
Seznámit se se smlouvou o dílo a schválit její znění.
Odůvodnění:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně zajistit na základě
rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby, než budou skládky rekultivovány. Cena
za monitoring pro letošní rok byla po konzultaci o rozsahu (sníženo množství rozborovaných parametrů) je 45.150 Kč
bez DPH. 2 závěrečné zprávy ve 3 paré pro každou lokalitu předá Hydrogeologická společnost, s.r.o., městu do dne
19.02.2019. Znění smlouvy je projednáno s PRAV Mgr. Lucií Šímovou.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - dotaz k části "K Písníku". Na jednání RM byl přizván vedoucí OŽP (OVRR) pan Ing. Hanka. Na základě
podnětů a dotazů radních Ing. Hanka zjistí, na koho by se mělo město obrátit ve věci změny podmínek monitoringů tj., jak docílit změny rozhodnutí, na jehož základě musí monitoring stále probíhat a být financován městem. Paní
Petruželková upozornila na rozpor textu usnesení a údaje ve smlouvě, a to v č. p. v adrese firmy. TAJ - přislíbil
provedení opravy - v usnesení to je správně. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 393- 16996/18,
(uložen úkol číslo 23062).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 71/2018 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka“ uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO:
26473330, ve znění přílohy č. RM 393 - 7/2, za cenu 45.150 Kč bez DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
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7.3 Navýšení počtu pracovníků na MěÚ - referent cestovního ruchu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/3 - Flash Příloha: RM 393 - 7/3 - Flash

Jednou z oblastí, které chybí komplexní koncepční řešení, je oblast rozvoje cestovního ruchu ve městě. Vzhledem k
tomu, že se jedná o jednu z klíčových strategických oblastí rozvoje města, jednala o tom v minulosti jak RM, tak i
vedení města a rovněž i komise RM pro cestovní ruch. Na základě těchto jednání tak postupně vznikají základy
strategické koncepce pro tuto oblast. Jedním z důležitých aspektů pro úspěšnou realizaci strategie, je také personální
zajištění funkce koordinátora pro oblast cestovního ruchu. Dosud na MěÚ nebyla ustavena žádná pracovní pozice,
která by ve své náplni problematiku rozvoje cestovního ruchu měla. Proto je nyní RM navrženo ke schválení navýšení
počtu pracovníků MěÚ o jedno referentské místo, a to na oddělení Školství, kultury a sportu. Z této pozice by mělo
dojít k potřebnému zastřešení a koordinování všech aktivit subjektů, které v cestovním ruchu na území města i
regionu působí a dále by mělo dojít k systémovému přístupu k dotacím na projekty, které lze pro tuto oblast získat a
využít. Komise pro cestovní ruch doporučila RM zřídit samostatné pracovní místo, které bude mít v náplni práce právě
jak tvorbu koncepce rozvoje cestovního ruchu, tak její strategické naplňování a péči o dotační projekty týkající se
cestovního ruchu. Místo by bylo ustaveno a obsazeno na základě VŘ, a to dle k 1. červenci 2018. Podrobnosti viz
příloha č. RM 393 - 7/3.
K rozhodnutí:
Schválit navýšení počtu pracovníků MěÚ o 1 funkční místo referenta cestovního ruchu.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 393 - 7/3 - Předpokládaná pracovní náplň, posouzení současného stavu koordinace a koncepčního
řízení CR a viz usnesení Komise pro cestovní ruch (Zápis z jednání komise - bod 7/6).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na podrobnosti agendy a toho, jak byla daná problematika zajišťována dosud. ST informoval o
předchozích pokusech o řešení, jde o nezbytné zastřešení aktivit v této strategické oblasti, tzn. o přesah nad
příslušnými činnostmi MMUZ, IC, MKN, MK apod. TAJ zajistil odpověď na související mzdové náklady.
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 393- 16997/18,
(uložen úkol číslo 23063).
RM schvaluje navýšení počtu pracovníků MěÚ o 1 funkční místo referenta cestovního ruchu na Oddělení školství, kultury a
sportu Odboru finančního, a to s platností ode dne 01.07.2018.
RM 393 Schvaluje.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 1.7.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Rezignace jednoho člena Komise pro výstavbu a rozvoj + rezignace jednoho člena Partnerského
výboru
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/4 - Flash Příloha: RM 393 - 7/4 - Flash

Pan Mgr. Vladimír Šanovec podal dne 29.03.2018 prostřednictvím e-mailů dvě rezignace, a to na své členství v
Komisi pro výstavbu a rozvoj a zároveň také na své členství v Partnerském výboru. Podrobnosti viz příloha č. RM
393 - 7/4.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí obě dvě rezignace Mgr. Vladimíra Šanovce
Odůvodnění:
Tajemnice obou komisí sdělily, že není potřeba jmenovat do komisí nové členy.
Vyjádření předsedy Komise pro výstavbu a rozvoj, pana Ing. Michala Besedy, MBA, ze dne 05.04.2018: V tomto
volebním období již nikoho přijímat nebudeme, pokud o to ODS (za kterou byl Mgr. Vladimír Šanovec nominován)
nepožádá. Kromě toho již neplánuji žádné další setkání této komise do obecních voleb.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 393- 16998/18
RM bere na vědomí rezignace Mgr. Vladimíra Šanovce na členství v Komisi pro výstavbu a rozvoj a na členství v
Partnerském výboru. RM děkuje Mgr. Vladimíru Šanovcovi za jeho dosavadní práci v obou komisích.
RM 393 Děkuje.
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7.5 Zápis z 8. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 27.03.2018
Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/5 - Flash Příloha: RM 393 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Zápis z 8. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 27.03.2018 - viz příloha č. RM 393 - 7/5.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Krčín.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza vystoupil s obsáhlým stanoviskem k té části zápisu z OV Krčín, ve které se OV vyjádřil negativně ke
změnám názvů některých ulic. Označil to jako obstrukci předsedy OV a konkretizoval (uvedl konkrétní případy), v čem
ji spatřuje. Dále uvedl, že smysluplné názvy ulic jsou nezbytnou součástí komunikačního systému. Podle názvu má
být každému jasné, o jakou ulici a místo jde. Jako příklad uvedl, že je jistě lepší použít pojem ulice Zemědělská - než
to popisovat složitě ve stylu - ul. Na Kopci - cesta od křížku ke kravínu. Ing. Prouza vyjádřil přesvědčení, že ve
srovnání s okolními městy v tom máme často nejasno a mnoho nelogických chyb. Radní se shodli v tom, že v rámci
koncepčního souhrnného návrhu, který se připravuje a bude řešen na koncepční RM v srpnu 2018 a návazně na
zářijovém ZM, by mělo probíhat hlasování po jednotlivých návrzích změn a úprav a mělo by to být pak vyřešeno.
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 393- 16999/18
RM bere na vědomí Zápis z 8. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 27.03.2018, ve znění přílohy č. RM 393 7/5 a informaci TAJ o zadání souvisejících úkolů na PVO a o jejich dílčím plnění. RM ukládá OMM zařadit akci Vyasfaltování
komunikace Na Kopci od č. p. 409 k č. p. 24 (cca 100 m) do Zásobníku investic.
RM 393 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis č. 7 z jednání Komise pro cestovní ruch
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/6 - Flash Příloha: RM 393 - 7/6 - Flash

Dne 04.04.2018 se sešla ke svému jednání Komise pro cestovní ruch. KCR projednala 4 body programu, z nichž v
bodu 3. Koncepce cestovního ruchu doporučila RM schválit zřízení nového pracovního místa referenta cestovního
ruchu. Více viz bod č. RM 393 - 7/3.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 7 z jednání Komise pro cestovní ruch a vzít na vědomí doporučení Komise pro cestovní
ruch.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Ing. Neumann se dotázal na záležitost zajištění bezpečného přístupu chodců do Klopotova, o kterém se v zápise z
komise mj. mluví. MST - podnět byl předán na ORM - měl by od nich dostat podklady a s výsledkem budou radní
seznámeni.
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 393- 17000/18
RM se seznámila se zápisem č. 7 z jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 04.04.2018 a bere tento zápis a doporučení
komise na vědomí ve znění přílohy č. RM 393 - 6/7.
RM 393 Bere na vědomí.
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Odpovídá: MST, Provede: OSU, Termín: 9.4.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.4.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 393 - 9.4.2018

7.7 Oznámení Mgr. J. Č. ze dne 09.02.2018
Zdroj. dokum.: RM 393 - 7/7 - Flash Příloha: RM 393 - 7/7 - Flash

Identifikace:

Oznámení Mgr. J. Č. ze dne 09.02.2018, ve kterém oznamuje nález ztracených nemovitých věcí v k. ú. Nové Město
nad Metují (tzv. Horákova mlýna) a s tím související korespondence, částečně adresovaná členům ZM. Podrobnosti
viz příloha č. RM 393 - 7/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení Mgr. J. Č. a s tím související korespondenci.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 393- 17001/18,
(uložen úkol číslo 23064).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení Mgr. J. Č., ze dne 09.02.2018, ve kterém oznamuje nález ztracených
nemovitých věcí v k. ú. Nové Město nad Metují a korespondenci, která byla ze strany města Nové Město nad Metují s Mgr. J.
Č. v této věci vyřizována, ve znění přílohy č. RM 393 - 7/7.
RM 393 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.4.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 393:

9.4.2018 17:35:00

Příští porada bude: RM 394, 23.4.2018, 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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