Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 383
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 383 (ve volebním období 77. zasedání) ze dne: 6.11.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 383 :
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 Ing. Simona Vojnarová
12 Miluše Šulcová
13 Mgr. A. Vít Lukas
14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:10
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
17:10
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:00
17:10
města)
13:05
13:10
13:11
13:43
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:48
13:49
sportu)

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

PRAV

Částečná

13:54

14:00

Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 383 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 383
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 383 (ve volebním období 77. zasedání) ze dne: 6.11.2017
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 383 :
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 Ing. Simona Vojnarová
14 Mgr. Václav Kupka
Hosté:
1
Mgr. Lucie Šímová

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
17:10
místostarosta (Město)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
radní (Rada města)
13:00
17:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
17:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
17:10
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:00
17:10
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:00
17:10
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:48
13:49
sportu)
PRAV

13:54

14:00

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 383 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 382) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 382 ze dne 23.10.2017 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 383
V

Kontrola úkolů.

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:

31.10.2017 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: 9.4.2018 z důvodu: Průběžně plněno.
RM 343- 14538/16

Věc : Značení významných hrobů

20 980 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
31.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí seznamy významných hrobů na novoměstských hřbitovech a postup prací,
vedoucí k vyznačení těchto hrobů na orientačních tabulkách při vstupech na tyto hřbitovy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 371- 15943/17

Věc : Kácení 3 ks třešní pilovitých (sakury ozdobné) v ulici 28. října

22 273 Vznik úkolu: 9.5.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:
31.10.2017 Plnění:

RM souhlasí s kácením 3 ks třešní pilovitých (sakura ozdobná) na p. p. č. 2064/2 v ulici 28. října
z důvodu nově navrhovaných parkovacích stání.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 373- 16016/17

Věc : Užívání částí pozemků z majetku města v ul. Nábřežní

22 335 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

20.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.10.2017 Plnění:

RM nesouhlasí s navrženým termínem k vyklizení neoprávněně užívaných částí p. p. č. p. p. č.
743/6 a p. p. č. 39/1 o celkové výměře cca 15 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha, v
majetku města, vedených na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují a požaduje, aby uživatel provedl vyklizení do dne
31.10.2017.
Žádáme o prodloužení termínu. Kontrola bude provedena do konce 44. týdne.

Závěr: schválen nový termín: 20.11.2017 z důvodu: Kontrola proběhla 5.10.2017. Bylo zjištěno
částečné vyklizení, odstraněna kůlna a skladovaný materiál. Plot nebyl posunutý na hranici pozemků.
Uživatel byl dne 9.10.2017 písemně vyzván k dokončení vyklizení.
RM 373- 16034/17

Věc : Návrh restaurátorských a konzervačních prací pro město Nové Město nad Metují (z
PVO 247 - 1/1)

22 351 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

31.10.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje provedení restaurátorských a konzervačních prací na památníku v ul. Komenského
ve znění přílohy č. RM 373 - 3/15. RM schvaluje zařazení těchto prací jako novou položku v
rámci § 3326 - Místní památky. RM schvaluje rozpočtové opatření přesun částky 55 tis. Kč z §
3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek (org. 122) na § 3326 - místní
památky. RM ukládá OMM zajištění provedení restaurátorských prací.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 375- 16153/17

Věc : Nájemní smlouva na umístění retranslace pro MKDS na domu č. p. 852 ul. Malecí

22 439 Vznik úkolu: 3.7.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Stavebním bytovým
družstvem Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, jejímž předmětem je umístění retranslačního
bodu městského kamerového systému na domě č. p. 852, ul. Malecí, Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy č. RM 375 - 3/7, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 377- 16232/17

Věc : Návrh TS a OŽP ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

22 498 Vznik úkolu: 14.8.2017

Termín :

TS Technické služby,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

30.4.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 2 ks borovice na pozemku p. p. č. 677/25 v k. ú. Nové Město nad
Metují - hřiště Na Františku, 1 ks suchý strom, 1 ks torzo; 1 ks topolu na pozemku p. p. č. 658/48
v k. ú. Nové Město nad Metují - areál kasáren, torzo, došlo k pádu velkých větví; 1 ks jeřábu na
pozemku p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suchý strom; 3 ks jeřábu na
pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suché stromy; 1 ks břízy na
pozemku p. p. č. 619/20 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, poškozený kmen, jednostranně
zavětvená; 2 ks jeřábu na pozemku p. p. č. 619/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, suché
stromy; 1 ks jabloně na pozemku p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - Malecí, částečně
proschlý stromů; 1 ks břízy dvojkmen na pozemku p. p. č. 640/7 v k. ú. Krčín - sídliště u Luštince,
hrozí rozlomení stromu, usychající vršky jednotlivých kmenů; 1 ks túje vícekmen na pozemku p.
p. č. 743/3 v k. ú. Krčín - park u sokolovny, hniloba a napadení houbou, hrozí rozpad stromu. RM
ukládá TS realizovat v přiměřené míře a ve vhodných lokalitách náhradní výsadbu za tyto dřeviny.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Máme pokácenu cca polovinu schválených stromů,
více jsme nestihli. Tento týden jsme dali přednost úklidu města po víkendové vichřici. Termín kácení
do dne 20.12.2017. Dokončení náhradní výsadby za tyto dřeviny do dne 30.04.2018.
RM 379- 16274/17

Věc : Žádost Ing. Y. E. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

22 538 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
1.11.2017 Plnění:

31.10.2017

Garant :

ST

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

RM souhlasí s kácením torza třešně na pozemku p. p. č. 841/2 v k. ú. Vrchoviny s tím, že kácení
provede ŘSD ČR po dohodě s TS.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16275/17

Věc : Návrh TS a OMM ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les

22 539 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

TS Technické služby,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

26.3.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s pokácením 1 ks třešně pilovité (sakury) rostoucí na pozemku p. p. č. 643/5 v k. ú.
Krčín s tím, že kácení se zrealizuje v případě, že o dotčené parkovací místo bude z řad obyvatel
sídliště Luštinec projeven zájem a bude jasná jeho realizace. RM souhlasí s podmínkou
provedení náhradní výsadby na jiném místě travnatého pásu, kde se nyní nachází dotčená
třešeň pilovitá (sakura) a ukládá OMM ve spolupráci s TS provedení této náhradní výsadby v
případě, že dojde k pokácení tohoto 1 ks třešně pilovité (sakury).
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 26.3.2018 z důvodu: Není jasná realizace parkovacího místa. Bude-li se
stavba parkovacího místa realizovat, strom pokácíme před zahájením stavby.
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Tisk: 9.11.2017

RM 379- 16324/17

Věc : Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
zadání dle odstavce VI. - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody

22 576 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

TS Technické služby, OF Odbor finanční - Nositel: Tro
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu zadání dle odstavce
VI. - Výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody a ukládá TS nákup sekacího zařízení k
malotraktoru Antonio Carraro RONDO za cenu 145.200 Kč vč. DPH (120.000 Kč + DPH 25.200
Kč) ve znění předložené nabídky od firmy PEKASS a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou, Pohoří
18, 518 01 Dobruška. RM schvaluje RO - navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní
náklady TS) o částku 146 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby
a územní rozvoj z položky nákup pozemků.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 379- 16331/17

Věc : O2, Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, uzavřené dne 09.12.2013

22 581 Vznik úkolu: 11.9.2017

Termín :

31.10.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OI Oddělení informatiky - Nositel: Tyc
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, společnosti O2 Czech Republic
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336, ve
znění přílohy č. RM 379 - 7/4, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno - podpis Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě č. VS/ 474587, společnosti O2 Czech
Republic a.s., zajištěn.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 380- 16334/17

Věc : Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví města v ul. Cihelna

22 584 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 765/3, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, zapsaného na LV č.
3544 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 39042, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111, do majetku města Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876,
předloženou smlouvu č j. UZSVM/HNA/2553/2017-HNAM.
Předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 380- 16335/17

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost cesty v k. ú. Spy přes pozemek pro
skládkování dřeva

22 585 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.10.2017 Plnění:

RM schvaluje zřízení věcného břemene služebnost cesty pro vlastníky pozemku p. p. č. 555/8 v
k. ú. Spy na městském pozemku p. p. č. 555/9, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy, v
rozsahu dle GP č. 227-90/2017 o výměře 41 m2 za náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné
výši za 1 m2 pozemku dotčeného věcným břemenem ve znění smlouvy v příloze č. RM 380 - 2/2.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 380- 16344/17

Věc : Seznam objektů historické či architektonické hodnoty - návrh na rozšíření dle
požadavku Komise regenerační

22 592 Vznik úkolu: 25.9.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválení předloženého seznamu objektů historické či architektonické
hodnoty, který je rozšířen o objekty, které navazují na kulturní památky na území Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují.
Splněno, předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16379/17

Věc : Bezúplatný převod pozemků zastavěných cyklostezkou v k. ú. Vrchoviny od ČR SŽDC s. o.

22 612 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (darování) pozemků p. p. č. 995/37 o výměře 32
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/38 o výměře
42 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 995/39 o
výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 995/40
o výměře 23 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú.
Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují z majetku ČR - SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 110 00 Praha 1, vedených KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 132 pro
k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad Metují, které jsou zastavěné stavbou cyklostezky v ulici
Náchodská v Novém Městě nad Metují (za mostem směrem k Vrchovinám), vybudované z
dotace ze SFDI.
Předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16381/17

Věc : VŘ - Obnova střechy Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují

22 614 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Obnova střechy
Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují" Danielovi Hubálkovi, Pod Výrovem 1050,
549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 374.463 Kč vč. DPH. RM schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 337 tis. Kč z § 3113 (org. 1526) Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského na položku § 3326 (org. 1742) Místní památky (oprava střechy kapličky ve Spech).
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a Danielovi
Hubálkovi, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/1,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 381- 16382/17

Věc : VŘ - PD - odbahnění, zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště, vodních
nádrží v místní části Vrchoviny a v místní části Spy

22 615 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - odbahnění,
zpevnění břehů, řešení výpusti rybníku Hradiště, vodních nádrží v místní části Vrchoviny a v
místní části Spy" rozdělené na 3 dílčí části takto:
Pro dílčí část 1 „Rybník Hradiště“ firmě Ing. Václav Kurka, Příčná 1389, 535 01 Přelouč za
nabídkovou cenu 129.470 Kč vč. DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. Václav Kurka, Příčná 1389, 535 01 Přelouč, ve znění přílohy č. RM
381 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 2 „Vodní nádrž v místní části Vrchoviny“ firmě Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.,
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 136.730 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/2, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Pro dílčí část 3 „Vodní Nádrž v místní části Spy“ firmě Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.,
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 116.160 Kč vč. DPH. RM schvaluje
smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Agroprojekce Litomyšl,
spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/2, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16383/17

Věc : VŘ - Chodník v ul. TGM, úsek od křižovatky s ul. Družební po nemocnici - realizace

22 616 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.10.2017 Plnění:

RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Chodník v ul. TGM,
úsek od křižovatky s ul. Družební po nemocnici - realizace" firmě Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.,
Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 224.939 Kč vč. DPH. RM schvaluje
rozpočtové opatření - přesun 18 tis. Kč z § 3341 (org. 1749) Přeložení městského rozhlasu v ul.
Na Strážnici a Nahořanská na položku § 2219 (org. 1750) Chodník v ul. T. G. Masaryka podél
Lupusu. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Honkova 272, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM
381 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16384/17

Věc : Rozšíření MKDS - Dodatek č. 1 k SOD č. 209/2017

22 617 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 209/2017 k akci Rozšíření kamerového
systému, a to mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Jiří Nešněra, Manželů
Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/4 a pověřuje ST
jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 381- 16385/17

Věc : Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

22 618 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

6.11.2017

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
17RRD05-0019 mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec, IČO: 70889546, na projekt s názvem „Cykloregion Vlastimila
Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS“, ve znění přílohy č. RM 381 - 3/4, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16399/17

Věc : Zakázka malého rozsahu - Nákup posypové soli

22 627 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

31.10.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, TS Technické služby - Nositel: Konvalinová
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu Nákup posypové soli na období podzim 2017 - jaro 2020 společnosti SAFEROAD Czech
Republic s.r.o., IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, za nabídkovou
cenu 2,30 Kč/kg vč. DPH a dopravy. RM zároveň stanovuje pořadí na druhém místě, a to
nabídku společnosti K+S Czech Republic a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka,
za nabídkovou cenu 2,56 Kč/kg posypové soli vč. DPH a dopravy. RM schvaluje Rámcovou
kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o.,
IČO: 25229761, se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov, s nabídkovou cenou 2,30 Kč/kg
vč. DPH a dopravy, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Splněno. Smlouva na posypovou sůl je podepsána oběma smluvními stranami a zaregistrována
v evidenci smluv.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 381- 16402/17

Věc : Kalendář RM a ZM na rok 2018

22 629 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje navrhovaný kalendář termínů RM a ZM na rok 2018 ve znění přílohy č. RM 381 7/5 a ukládá OSÚ informovat o tomto rozpisu ZM, VO + zaměstnance MěÚ, PNT s. r. o.,
příspěvkové organizace a další zainteresované subjekty.
Splněno. Kalendář RM a ZM na rok 2018 byl schválen usnesením č. RM 381-16402/17 a
zařazen do programu řádného veřejného zasedání ZM 122 (20), tj. dne 02.11.2017, na vědomí.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 381- 16403/17

Věc : ZM 121 (19) - program

22 630 Vznik úkolu: 9.10.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
1.11.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 121 (19): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní
informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 382- 16405/17

Věc : Převod pozemku do majetku města pod cyklostezkou od ČD

22 631 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 2176/31 o výměře 1 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, vedeného KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV č. 4612 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
který je zastavěný cyklostezkou a chodníkem v ul. Náchodská, za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2
pozemku a náklady s tím spojené ve výši 2.900 Kč vč. DPH z vlastnictví Českých drah, a. s.,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví města Nové
Město nad Metují z důvodu splnění podmínky poskytovatele dotace, SFDI, vypořádat vlastnictví k
pozemkům pod stavbou cyklostezky a chodníku v ul. Náchodská.
Předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16410/17

Věc : Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují pro rok 2018

22 636 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. RM 382 - 3/1 Program obnovy objektů historické
či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2018, Zásady pro financování a
poskytování dotace z rozpočtu města v rámci Programu obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují a vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč. RM doporučuje ZM zároveň tímto zrušit Zásady a smlouvu o
dotaci nad 50 tis. Kč, schválenou usnesením č. ZM 116-7489/16.
Splněno, předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16412/17

Věc : Splašková kanalizace ul. Železova louka, k. ú. Krčín - žádost na Vodovody
kanalizace Náchod a.s.

22 637 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MachP
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost
financování a následného provozování vybudované splaškové kanalizace v ul. Železova louka, k.
ú. Krčín., v souladu se Směrnicí č. S14/03/14, ve znění přílohy č. RM 382 - 3/3.
Splněno, předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16419/17

Věc : Aktuální stav projektů ke dni 18.10.2017

22 643 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: MarZ
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
31.10.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 18.10.2017, ve
znění přílohy č. RM 382 - 3/10.
Splněno, předloženo do ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 382- 16420/17

Věc : Výstavba odborných učeben "ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" - projekty podpořené z
IROP

22 644 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

Garant :

2.11.2017

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM ukládá OMM předložit projekty IROP - Výstavba odborných učeben "ZŠ Krčín" a "ZŠ
Komenského" do rozpočtového semináře zastupitelů, a to ve spolupráci s OF a s variantními
návrhy financování s ohledem na realizaci ostatních potřebných investic.
Splněno, bude projednáno na rozpočtovém semináři dne 8.11.2017.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16424/17

Věc : Stará ekologická zátěž ELTON - sanace znečištění, I. etapa,
CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002533 - rozpočtové opatření

22 646 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

Garant :

6.11.2017

ST

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 3739 - akce Stará ekologická zátěž ELTON (org.
1721) o 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách (org. 1724).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 382- 16430/17

Věc : Připojení objektu Kina 70 k CZT - informace

22 649 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

6.11.2017

Int: OSN/633

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
30.10.2017 Plnění:

RM bere na vědomí informace OMM k možnosti napojení objektu Kina 70 na systém CZT
(Centrální zásobování teplem).
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16436/17

Věc : Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

22 650 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

31.10.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KupV
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM byla seznámena s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
změnou platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti se změnou platových
tarifů. RM ukládá OŠKS připravit dle přílohy č. RM 382 - 5/6 a ve smyslu uvedeného nařízení
vlády nové platové výměry, platné ode dne 01.11.2017 pro ředitele škol a školských zařízení,
které zřizuje město Nové Město nad Metují.
Splněno, platové výměry byly předány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 11 z 23

Tisk: 9.11.2017

RM 382- 16437/17

Věc : Úprava platů ředitelů PO - Městská knihovna, Městské muzeum, Městské středisko
sociálních služeb

22 651 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

Garant :

31.10.2017

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: KavD
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM souhlasí se změnou platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Městského muzea
Nové Město nad Metují, Městské knihovny Nové Město nad Metují a Městského střediska
sociálních služeb v souvislosti se změnou platových tarifů. RM ukládá OSÚ připravit ve znění
upravené přílohy č. RM 382 - 5/7 a ve smyslu uvedeného nařízení vlády nové platové výměry,
platné ode dne 01.11.2017 pro ředitele výše uvedených příspěvkových organizací.
Splněno, platové výměry byly předány.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16448/17

Věc : Realizace GO nákladního výtahu a odvod z fondu investic MSSS Oáza

22 657 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Kj
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM schvaluje realizaci generální opravy nákladního výtahu v MSSS Oáza v rozsahu provedení
kompletní výměny hydrauliky (hydraulická jednotka - čerpadlo + ventily, rozvod hydrauliky,
výměna náplně) a kompletní výměny elektroinstalace (rozvaděč, řídící jednotka, ovládací prvky
kabiny, doplnění foto-závory, ovládací prvky stanic). Dále RM schvaluje v souvislosti s tímto
bodem udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě 456 tis. Kč
vč. DPH přímo firmě Výtahy Náchod s.r.o., Slunečná 1833, 547 01 Náchod, IČO: 26005450,
která má dlouholetou zkušenost s opravovaným stávajícím strojem v rámci servisu, vč. znalosti
již prováděných oprav tohoto zařízení. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 251/2017, ve znění
přílohy č. RM 382 - 6/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM schvaluje odvod z fondu investic MSSS Oáza ve výši 456 tis. Kč do rozpočtu města v
souvislosti s realizací akce Generální oprava nákladního výtahu v budově MSSS Oáza
zajišťované prostřednictvím OSN. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů rozpočtu v §
4357 - MSSS Oáza - odvod fondu investic ve výši 456 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena
výdajová strana rozpočtu v § 4357 - položka údržba (investice, revize, …) objektů města.
Realizace akce probíhá. Příspěvková organizace byla o odvodu informována. RO bylo
projednáno v ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16449/17

Věc : Navýšení rozpočtu § 5311 - Městská policie

22 658 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 5311 - Městská policie o částku 71 tis. Kč z důvodu
mimořádné opravy městského kamerového dohlížecího systému. Zvýšení bude pokryto
navýšením příjmů § 5311 - Městská policie (přijaté pojistné náhrady).
RO bylo projednáno na ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

RM 382- 16451/17

Věc : Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují o pomoc na zajištění provozu
areálu SK

22 659 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: Kj
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM ukládá OŠKS předložit tuto žádost k projednání do ZM 122, ale před tím ještě žádost
projednat v KSPORT a pracovní skupině ustavené za účelem nalezení nového modelu
financování sportu ve městě. Vzhledem k tomu, že jednání obou institucí proběhne těsně před
jednáním ZM, budou výsledky z těchto jednání předloženy až přímo na ZM.
Žádost byla projednána na ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16453/17

Věc : Dohoda o uznání a úhradě dluhu

22 661 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
6.11.2017
Poslední kontrola:

31.10.2017 Plnění:

Garant :

TAJ

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

Provede:

Usnesení:

31.10.2017

RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu s p. L. T., ve výši 8.441 Kč, ve znění přílohy č. 382 - 6/8, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Dohoda byla podepsána.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16454/17

Věc : Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.01.2018

22 662 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OF Odbor finanční, OSU Odbor správy úřadu - Nositel: KavD
6.11.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

RM doporučuje ZM schválit ode dne 01.01.2018 měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele
takto: odměnu pro člena RM ve výši 2.860 Kč, odměnu pro člena ZM ve výši 800 Kč, celkovou
odměnu pro zastupitele - předsedu Finančního výboru, Kontrolního výboru, Osadního výboru a
předsedu Bytové komise, ve výši 1.260 Kč, celkovou odměnu pro zastupitele - člena Komise Sboru pro občanské záležitosti a zároveň člena Sociálně-rozmisťovací komise, ve výši 1.060 Kč,
celkovou odměnu pro člena RM a zároveň předsedu Sociálně-rozmisťovací komise, ve výši
3.091 Kč, odměnu pro člena RM a zároveň člena Komise - Sboru pro občanské záležitosti, který
je zároveň členem RM ve výši 3.010 Kč odměnu pro neuvolněné zastupitele či radní, kteří
oddávají, ve výši 235 Kč.
Bylo projednáno na ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16455/17

Věc : Žádost Centra Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2018

22 663 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

31.10.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

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

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím části dotace z rozpočtu města na rok 2018 Centru
Najáda s.r.o. ve výši 400 tis. Kč z důvodu zajištění provozu bazénu a sauny v prvním čtvrtletí
roku 2018 a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o
poskytnutí dotace schválené usnesením č. ZM 110-7349/15.
Žádost byla projednána na ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 382- 16456/17

Věc : Žádost o prominutí smluvní pokuty

22 664 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
31.10.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

TAJ

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

RM ukládá TAJ a OF připravit do jednání ZM 122 projednání žádosti o prominutí smluvní pokuty dluhu p. L. P., a to s alternativou návrhů usnesení.
Žádost byla projednána na ZM 122.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 382- 16459/17

Věc : Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

22 667 Vznik úkolu: 23.10.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
6.11.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

1.11.2017 Plnění:

6.11.2017

Garant :

ST

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

RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi
městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská teplárenská, s.r.o., náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupená: jednatelem p. Miroslavem Koskem,
IČO: 27471454, na realizaci zakázky „Zajištění nákupu a dodávky zemního plynu na období
leden - červen 2018, ve znění přílohy č. RM 382 - 7/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

Čl 1

Kontrola úkolů

13:00

ST

Čl 2

Rozpočet města na rok 2018

14:20

MST

2.1 Rozpočet 2018 - příjmy, výdaje, investice
Zdroj. dokum.: RM 383 - 2/1 Příloha: RM 383 - 2/1

Identifikace:

V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 jsou do koncepčního jednání RM zařazeny informace o předpokladu a
skladbě příjmů rozpočtu v roce 2018. Příslušné přílohy byly radním rozeslány e-mailem a stejné přílohy byly rozeslány
i všem zastupitelům jako podklad pro rozpočtový seminář. Jednalo se o Návrh rozpočtu na rok 2018, Porovnání
schváleného rozpočtu 2017 a návrhu na 2018, Variantní návrhy investičních akcí města na rok 2018 (s úvěrem a bez
úvěru), Předpokládané investice v roce 2019, Plán investičních oprav v gesci OSN - tj. byty, nebyty a ostatní objekty,
Plán ostatních oprav v gesci OSN, Členění výdajů dle "rozklikávacího rozpočtu města" (tj. členění rozpočtu
přístupného z www stránek města, Žádost SK o podporu investiční akce - rekonstrukce travnaté plochy hlavního
hřiště, Zápis z OV Krčín - jejich investiční priority + žádosti občanů Krčína o realizaci inundačního propustku v ulic
Husitská, Zápis OV Vrchoviny - investiční priority a Pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů, členů
FV a zástupců OV k rozpočtu na rok 2018.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město

Komentář a prezentace MST: seznámení s obecnými principy rozpočtu na rok 2018, zásadními daty rozpočtu,
přehledem investic a oblastí, kterých se týkají a podklady a program rozpočtového semináře pro zastupitele. Na to
navázala rozsáhlá koncepční rozprava přítomných. Ing. Maur vystoupil s dotazy a podněty, které se především týkaly
propojení rozvojové investiční strategie se zamezením poklesu počtu obyvatel ve městě. Tzn., zda je rozpočet v tomto
směru dostatečně ambiciózní a vyplývá z něj potřebná dynamika při časové realizaci investic, tj. zda není rozpočet
nastaven příliš konzervativně. Další dotazy se týkaly salda zapracování předpokládaných dotací do příjmů, úspory v
příspěvkových organizacích, realizace tělocvičny "ZŠ Komenského", řešení hlavní budovy v areálu kasáren,
navazující otázky k investičnímu úvěru a jeho zapojení v čase, tj. zda ho mít, pokud ano, tak kdy ho mít, jaký objem
peněz a na co. Byly diskutovány otázky, zda takto nastavený a navržený rozpočet je dostatečně progresivní. Zazněl i
podnět k dalšímu navýšení položky na příspěvky sportovním oddílům. Ing. Maur dále upozorňoval na nutnost
vytvoření určité investiční rezervy pro případ, že by v roce 2018 byly např. vlastníky sportovišť získány dotace - tj. SK rekonstrukce travnaté plochy a TJ Spartak - strojovna ZS - změna systému chlazení. V průběhu zasedání došlo k
dílčím úpravám návrhu rozpočtu na rok 2018 v oblasti investic a příspěvku na sport. Tyto změny budou projednány s
ostatními zastupiteli na semináři k rozpočtu.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 383- 16464/17,
(uložen úkol číslo 22672).
RM byla seznámena s přípravou rozpočtu města na rok 2018 a po zapracování úprav provedených na koncepčním zasedání
RM ho postupuje k projednání na rozpočtovém semináři pro zastupitele, který se uskuteční dne 08.11.2017.
RM 383 Postupuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 8.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 383 - 6.11.2017

Různé

13:05

3.1 Stížnost p. M. Č. ve věci umožnění přístupu na pozemky
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/1 - Flash Příloha: RM 383 - 3/1 - Flash

Pan M. Č., podal dne 10.10.2017 stížnost, za svoji manželku, která je spoluvlastníkem pozemků p. p. č. 1083, 1084 a
1085 v k. ú. Krčín na rozhraní k. ú. Krčín a Nahořany ve věci znemožnění přístupu na její pozemky hospodařícími
zemědělci. Uvedl, že sice měli se zemědělci dohodu, že ale tato dohoda nebyla z jejich strany dodržena. Stěžovatel
požádal město o umožnění přístupu alespoň po cestě na pozemku p. p. č. 1090 v k. ú. Krčín. OMP požádalo
Nahořanskou a.s., která městu předložila zápis o dohodě přístupu na pozemky p. č. 1085 a 1083 v k. ú. Krčín o
vyjádření k stížnosti. Na základě vyjádření fy Nahořanská a.s. byla připravena odpověď stěžovateli. Přílohy č. RM
383 - 3/1.
K rozhodnutí:
Schválit písemnou odpověď na stížnost.
Odůvodnění:
Odpověď na stížnost byla zpracována ve spolupráci s PRAV. Je předkládána do koncepční RM z důvodu dodržení 30
denní lhůty pro odpověď na stížnost adresovanou RM.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz paní Petruželkové, který se týkal obhospodařování pozemků a přístupů k nim, odpověděla vedoucí OMP.
Problém je na straně fy Nahořanská a.s.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 383- 16465/17
RM schvaluje odpověď na stížnost p. M. Č. ve věci umožnění přístupu na pozemky p. p. č. 1083, 1084 a 1085 v k. ú. Krčín,
ve znění přílohy č. RM 383 - 3/1.
RM 383 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Pozemek na Husím krku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/2 - Flash Příloha: RM 383 - 3/2 - Flash

Pozemek stp. č. 847 o výměře 1951 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, se nachází v oblasti Na Husím krku. Český svaz včelařů, z. s., Okresní organizace Náchod, Zámecká
243, 54701 Náchod (dále jen "ČSV"), vlastní stavbu bez čp. a ev. č. na tomto pozemku, zapsanou na LV č. 2659 pro
k. ú. Nové Město nad Metují, vedeném na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, která je ale zbouraná. ČSV
požádal o výmaz této stavby z KN. OVRR, který by měl vystavit vyjádření k požadavku ČSV, žádá město jako
vlastníka pozemku o vyjádření k jeho stavu a k záměru ČSV. Přílohy č. RM 383 - 3/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
SL: Vzhledem k charakteru pozemku a tomu, že se v současné době jedná o ostatní plochu, která slouží jako otáčiště
na nejzazším místě majetku města v této lokalitě, na které je možné skládkování materiálu např. na opravu cesty,
apod., by bylo nevhodné její převedení do lesního pozemku. Příloha: vyjádření OŽP v příloze. Jedná se o vyjádření
vlastníka pro OVRR, které je třeba předložit tak, aby mohli vydat ve lhůtě 30 dní rozhodnutí.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 383- 16466/17
RM bere na vědomí stav pozemku stp. č. 847 o výměře 1951 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové
Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Nové Město nad Metují, vedený na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod a souhlasí jako vlastník pozemku s výmazem stavby bez čp. a ev. č. na tomto pozemku z KN. Pozemek bude dále
vedený jako ostatní plocha s využitím pro deponii materiálu na zpevnění lesních cest v okolí a nebude zařazen do druhu
pozemku lesní.
RM 383 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

3.3 Žádost "ZŠ Komenského" o odstranění vzrostlého ořechu na školním dvoře
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/3 - Flash Příloha: RM 383 - 3/3 - Flash

Mgr. Vladimír Milt, ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, žádá RM o odstranění vzrostlého
ořechu, nacházející ho se na školním dvoře. Ze 2 posudků ořechu vyplývá, že hrozí nebezpečí pádu proschlých větví
nebo až k destrukci celého stromu z důvody hniloby, která se šíří uvnitř větví a kmene. Řediteli školy je líto, že o
nádherný strom v areálu školy přijdou, byl jejich součástí téměř 100 let, poskytoval nádherný stín na školním dvoře,
ale bohužel ho již nelze zachránit a jeho odstranění je nutné z důvodu bezpečnosti žáků a ostatních návštěvníků
školy. Na stejné místo, cca o 2 m vedle (aby byl uprostřed dvora), by byl vysazen jiný vzrostlejší listnatý strom
(okrasný javor nebo dub). Žádost ředitele školy viz příloha č. RM 383 - 3/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost ředitele školy a souhlasit s odstraněním vzrostlého stromu na školním dvoře.
Odůvodnění:
Stanovisko TS je souhlasné, samotné kácení a hlavně úklid dřevní hmoty bude hodně časově náročný. Stanovisko
OŽP není v tomto případě třeba, protože se jedná o ovocný strom na oploceném pozemku.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 383- 16467/17,
(uložen úkol číslo 22673).
RM souhlasí s odstraněním vzrostlého ořechu na školním dvoře Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15 v k.
ú. Nové Město nad Metují. RM souhlasí s náhradní výsadbou vzrostlejšího listnatého stromu (okrasného javoru nebo dubu).
RM 383 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 29.1.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

3.4 Změna stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky" (BOD BYL PŘESUNUT DO RM 384)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/4 - Flash Příloha: RM 383 - 3/4 - Flash

Paní M. L. předložila na město k odsouhlasení změnu realizace akce "Regenerace Bartoňovy vyhlídky". Mezi pí M. L.
a městem Nové Město nad Metují byla v roce 2014 uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu veřejného
prostranství. Je na zvážení, zda se změnou PD bude město požadovat i úpravu této Smlouvy. Přílohy viz č. RM 383 3/4.
K rozhodnutí:
1) Souhlasit se změnou stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky";
2) Souhlasit se změnou stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky", za podmínky, že bude na
pozemek p. p. č. 2052/6 v k. ú. Nové Město nad Metují přivedena přípojka vody a elektřiny;
3) Souhlasit se změnou stavby před dokončením "Regenerace Bartoňovy vyhlídky", za podmínky, že bude na
pozemek p. p. č. 2052/6 v k. ú. Nové Město nad Metují přivedena přípojka vody a elektřiny, a že bude mezi městem
Nové Město nad Metují a pí M. L. uzavřen dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu veřejného prostranství se
snížením měsíčního nájmu.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR: Důležité je pro nás stanovisko města jako budoucího provozovatele a ARCH z hlediska
architektonických a urbanistických hodnot. Po té bude možné záměr projednat v řízení o změněn stavby, kde se
budou posuzovat veškeré požadavky na výstavbu dle stavebního zákona.
Vyjádření TS: Bez připomínek.
Vyjádření OMP: Zlevnění „stavby veřejné zeleně“ chápu, ale pak by se město mělo zamyslet, zda 1.000 Kč/měsíc a
zamykání prostoru v době od 22:00 do 6:00 hodin není příliš. Na druhou stranu je třeba respektovat, že pozemek je
jejich a co něm bude je v rámci Územního plánu jejich věc. Počet vsakovacích objektů v původním situačnímu
výkresu byl 13 a v novém situačnímu výkresu je snížen na 7. Méně prvků, nejen vsakovacích, znamená menší
náklady na údržbu, ale také chudší veřejný prostor, který měl původně velké ambice stát se ozdobou města.
Vyjádření ORM a ARCH: Se změnou souhlasíme, za podmínky, že bude na pozemek p. p. č. 2052/6 v k. ú. Nové
Město nad Metují přivedena přípojka vody a elektřiny. Dále doporučujeme zvážit snížení měsíčního nájemného, které
je nyní stanoveno na 1.000 Kč. Tato Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu veřejného prostranství byla připravena na
původní PD, která v sobě zahrnovala větší množství zpevněných ploch, dřevěných teras, mlatovou plochu pro dětské
hřiště, venkovní osvětlení vyhlídky a výsadbu stromů. Toto vyjmenované bylo nyní z PD vyjmuto, viz příloha č. RM
383 - 3/4 (nová koordinační situace).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM uvedla, že L. předali materiály na OVRR, od nich je získali na ORM. Radním Ing. Vojnarová ukázala na
prezentaci vizualizaci původního řešení a nového řešení. Zazněly informace v čem omezení původního záměru
spočívá. Byla diskutována otázka přípojky elektro a vody na pozemek. Na závěr diskuse se radní shodli, že je třeba,
aby se uskutečnila schůzka u ST, na které by byly doladěny podrobnosti. Poté bude věc znovu vrácena k rozhodnutí v
RM. Radní na žádost pana ST přesunuli tedy bod do jednání příští RM s tím, že do té doby bude svoláno jednání s L.,
vedením města a odbornými útvary. Výsledek jednání bude předložen do programu RM 384.
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Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

3.5 Parkování v ul. T. G. Masaryka - prověření podmínek placeného parkování na pozemku ve správě ŘSD
ČR
Identifikace:
PVO 251 ze dne 05.09.2017 uložila OMM prověřit na ŘSD ČR aktuální podmínky, které by muselo město splnit,
pokud by uvažovalo o zavedení placeného parkování v linii ul. T. G. Masaryka od budovy býv. OÚNZ po zdravotní
středisko u kruhového objezdu. ŘSD ČR Správa Hradec Králové jako majetkový správce silnic tříd požaduje předložit
vyjádření Policie ČR, DI v Náchodě a PD, dále pak stanovení DZ a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, které
vydává KÚ KHK, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Před zřízením vyhrazených parkovacích míst musí město
uzavřít s ŘSD Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy (dle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů), kde bude stanovena výše nájemného za 1 rok podle druhu vozidla a velikosti obce. Je
doporučeno místní šetření za účasti všech dotčených orgánů. Z odhadu vyplývá, že na T. G. Masaryka by mohlo být
vyznačeno cca 29 podélných parkovacích míst. Odhad výše nájemného by mohl být cca 130-140 tis. Kč. Roční výběr
parkovného je odhadován na cca 500 tis. Kč. Pořizovací náklady na 2 ks parkovacích automatů, el. přípojky a
zpracování požadované PD jsou odhadnuty na 600 tis. Kč. Návratnost je odhadována na 1,5 roku. Položka na
pořízení 2 ks parkovacích automatů včetně doprovodných nákladů je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2018.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zařazením položky do návrhu rozpočtu na rok 2018.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST - zájmem města je, aby parkování na ul. T. G. Masaryka bylo regulované stejným způsobem jako na Husově
náměstí a s režimem i platbami stejnými jako na parkovištích u KB a MKN. Vedoucí OMM a ORM sdělili, jaké další
kroky to bude znamenat. Radní vyslovili souhlas s návrhem pokračovat v jednání a přiklonili se i k umístění
parkovacího automatu pro parkoviště v ul. Nerudova. Na tomto základě bude navýšena položka zařazená do návrhu
investiční části rozpočtu na rok 2018, a to ze 2 ks parkovacích automatů na 3 ks.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 383- 16468/17,
(uložen úkol číslo 22674).
RM souhlasí, aby do návrhu rozpočtu na rok 2018 byla zařazena položka na pořízení 3 ks parkovacích automatů do ul. T. G.
Masaryka a Nerudova, a to včetně doprovodných nákladů.
RM 383 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Žádost fy ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. o odpuštění nájemného za překopy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/6 - Flash Příloha: RM 383 - 3/6 - Flash

Firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., prostřednictvím Tomáš Vojtěcha (technik realizace staveb), ústně požádala
město o odpuštění nájemného v místě, kde do výkopu bude přiložena pouze chránička pro optickou síť pro město viz příloha č. RM 383 - 3/6. Jedná se o odpuštění nájmu v ul. Československé armády od č. p. 318 po křižovatku s ul.
Husova, kde si město přikládá do výkopu fy ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. svou chráničku. Dále v úseku mezi BD v ul.
Československé armády a Dukelská. Oproti tomu fa ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. souhlasí s přípoloží města v jejich
výkopu v pozemku KHK v ul. Československé armády od č. p. 318 po křižovatku u Sokolovny (č. p. 479). Částka za
odpuštění nájmu činí cca 6.500 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/schválit odpuštění nájemného za překopy.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s odpuštěním nájmu za překopy ve stanovených úsecích.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 383- 16469/17
RM schvaluje firmě ELEKTRO-COMP spol. s.r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, odpuštění nájemného za překopy v
ul. Československé armády od č. p. 318 po křižovatku s ul. Husova a v propojení u BD mezi ul. Československé armády a
Dukelská, ve znění přílohy č. RM 383 - 3/6.
RM 383 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

3.7 Zápis č. 11 z jednání KSPORT
Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/7 - Flash Příloha: RM 383 - 3/7 - Flash

Identifikace:

Dne 25.10.2017 se sešla ke svému jednání KSPORT. KSPORT projednávala žádost SK Nové Město nad Metují o
pomoc s financováním provozu sportovního areálu. KSPORT k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení, a proto
nepředkládá ZM žádné doporučení. KSPORT doporučuje RM odvolat p. Kamila Prause z KSPORT z důvodu
opakované neúčasti na jednání KSPORT.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem č. 11 z jednání KSPORT.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 383- 16470/17
RM se seznámila se zápisem č. 11 z jednání Sportovní komise ze dne 25.10.2017 a bere tento zápis na vědomí, ve znění
přílohy č. RM 383 - 3/7. RM odvolává p. Kamila Prause z Komise sportovní.
RM 383 Rozhodla.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/8 - Flash Příloha: RM 383 - 3/8 - Flash

Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" pro pracoviště "MŠ Vrchoviny" žádá RM o souhlas s přerušením provozu
mateřské školy ve dnech 08. a 09.11.2017 z důvodu odstávky elektřiny v celé obci Vrchoviny. Přerušení provozu
mateřské školy bylo projednáno s ředitelkou školy, která s přerušením provozu souhlasí.
K rozhodnutí:
Schválit přerušení provozu ve školním roce v "MŠ Vrchoviny".
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a po projednání se
zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz mateřské školy i v jiném období, než v měsíci červenci nebo srpnu. Za
závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního
vzdělávání.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz paní Petruželkové, zda je možnost v daných termínech dát děti jinam? OŠKS - rodiče jsou informováni a nemají
žádné specifické požadavky. Paní Petruželková - kolik je dětí v MŠ Vrchoviny? OŠKS - 20 dětí. Paní Petruželková
poděkovala Mgr. Kupkovi za informace.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 383- 16471/17
RM schvaluje přerušení provozu v Základní škole a Mateřské škole Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny, ve dnech 08. a
09.11.2017, ve znění přílohy č. RM 383 - 3/8.
RM 383 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 383 - 6.11.2017

3.9 SPOZ - úpravy odměn, limitů na dary od ledna 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/9 - Flash Příloha: RM 383 - 3/9 - Flash

Osobám zúčastněným na přípravách slavnostních obřadů, jejich vedení, provádění pomocných a úklidových prací
jsou podle dřívějších rozhodnutí města vypláceny za tyto práce odměny (na základě uzavřených dohod). Jubilanti a
noví občané města dostávají od města dárky.
K rozhodnutí:
Schválit nové sazby.
Odůvodnění:
Výše odměn byla naposled upravována v roce 2008 (usnesením č. RM 155-6039/08), kdy byla stanovena i pravidla
pro placení při proluce nebo přecházení mezi obřadními místy. Limity a dary byly naposled upravovány v roce 2014
(usnesením č. RM 301-12747/14), ceny dárkových předmětů od té doby výrazně vzrostly, resp. dříve kupované
levnější hračky již výrobce nevyrábí.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz paní Petruželkové týkající se darů poskytovaných občanům při obřadech SPOZ - odpověděl MST.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 383- 16472/17
RM schvaluje novou výši odměn pro dohody SPOZ a limitů na dary poskytované občanům při obřadech SPOZ, ve znění
přílohy č. 383 - 3/9.
RM 383 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 6.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2017
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 383 - 3/10 - Flash Příloha: RM 383 - 3/10 - Flash

Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2017 je třeba schválit Plán inventur roku 2017 a složení
hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a
dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
K rozhodnutí:
Schválit podklady pro zajištění inventarizace majetku.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Dotaz paní Petruželkové - v inventarizaci nejsou uvedeny školy, mají to nějak jinak? Vedoucí OF odpověděl, že je to
cca 3 roky nazpět, kdy byl majetek města předán do užívání školám a inventarizaci si tak zajišťují samy.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 383- 16473/17,
(uložen úkol číslo 22675).
RM schvaluje Plán inventur 2017 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí organizací a
odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí, vše ve znění přílohy č. RM 383 - 3/10.
RM 383 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 30.11.2017
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 383 - 6.11.2017

3.11 Podnět radního Ing. Prouzy - oblast městská autobusová doprava
Identifikace:
Radní Ing. Prouza vznesl na jednání RM podnět týkající se městské autobusové dopravy, na kterou město
každoročně přispívá.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - uvedl, že si procházel faktury za letošní rok a vyplývá mu z toho, že bude možné pro příští rok přistoupit
v rámci smlouvy ke zrušení nejméně dvou linek. Je zde tedy prostor k úspoře financí. Těmi dvěma spoji nikdo nejezdí.
TAJ upozornil, že je třeba znát přesné údaje pro případné usnesení v dané věci. Na jednání RM byla přizvána PRAV příchod ve 13:54 hodin - Mgr. Šímová podala radním informace z e-mailové korespondence a telefonických rozhovorů
s panem Ing. Milanem Kovářem (obchodní ředitel z fy ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) a informovala o tom, že se
uvažuje o rušení některých linek. Dále informovala o tom, že "Oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů", které bylo zveřejněno v pátek dne 03.11.2017
na Úřední desku města Nové Město nad Metují, je zpracováno ve stejném rozsahu jako vloni, ale to nebrání tomu,
aby případný menší rozsah byl řešen v rámci Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018. Pak
to bude upraveno ve smyslu navrženého a schváleného jízdního řádu. ST na základě podnětu občana požádal, aby
bylo zároveň projednáno doplnění jednoho spoje (po poledni), který projede všechny zastávky linky, tzn., pojede až
Na Strážnici. Ing. Prouza uvedl, že toto bude třeba vyřešit právě v souvislosti s úpravou jízdního řádu. Bylo
dohodnuto, že se uskuteční schůzka ST s Ing. Prouzou a vše bude doladěno.

3.12 Dotaz radního Ing. Prouzy k tělocvičně "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Dotaz radního Ing. Prouzy k tělocvičně "ZŠ Komenského", zda VŘ na tuto zakázku v tuto dobu nezrušit.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

MST shrnul, že město má na vysoutěžení zakázky najatou firmu CEP (tj. Centrum evropského projektování a.s.,
Hradec Králové). Celkově byl na základě šesti námitek - dotazů, týkajících se PD, několikrát odsunut termín otevírání
obálek. Bylo dohodnuto, že pokud by se vyskytla další námitka či dotaz, bude nutné soutěž zrušit a znovu vyhlásit.
Vedoucí ORM návazně podala podrobnější informace k celé záležitosti - poslední termín otevírání obálek s nabídkami
uchazečů je stanoven na dne 16.11.2017.
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Tisk: 9.11.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 383 - 6.11.2017

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 383:

17:10

Příští porada bude: RM 384, 20.11.2017, kancelář starosty od 13:00:00

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