Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 395
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 395 (ve volebním období 89. zasedání) ze dne: 9.5.2018
kancelář starosty
od 13:30 hodin
Účast na jednání RM 395 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:30
místostarosta (Město)
13:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
13:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:35
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:39
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:47
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:35 15:06 15:10
sportu)

Odchod Účast
15:17
Plná
15:17
Plná
Neúčast omluvena
Neúčast omluvena
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
14:34
Částečná
13:44
Částečná
14:33

Částečná

15:15

Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 395 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 395
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 395 (ve volebním období 89. zasedání) ze dne: 9.5.2018
kancelář starosty
od 13:30 hodin
Program:
Účast na jednání RM 395 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Ing. Simona Vojnarová
13 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení
starosta (Město)
13:30
místostarosta (Město)
13:30
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
13:30
radní (Rada města)
13:30
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:30
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:30
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:35
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:39
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
13:47
města)
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 14:35 15:06 15:10
sportu)

Odchod Účast
15:17
Plná
15:17
Plná
Neúčast omluvena
Neúčast omluvena
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
15:17
Plná
14:34
Částečná
13:44
Částečná
14:33

Částečná

15:15

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 395 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 394) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 394 ze dne 23.4.2018 :

Ing. Vilém Maur, MBA
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 395
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 313- 13211/15

Věc : Návrh parcelace pozemku k zastavění - areál bývalých kasáren

19 436 Vznik úkolu: 2.2.2015

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMP zadat vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku p. p. č. 2353 k
zastavění a pozemku p. p. č. 653/2 se stávající komunikací v k. ú. Nové Město nad Metují dle
předloženého návrhu parcelace, doplněného tak, že komunikace bude mít jedno parcelní číslo.
Navrhujeme vyřadit ze sledování z důvodu změny záměru města.

Závěr: usnesení zrušeno.
RM 326- 13810/15

Věc : Položka rozpočtu 2015 - měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště
(ateliérové okno)

20 131 Vznik úkolu: 3.8.2015

Termín :

22.10.2018

OMM Odbor majetku města,
9.5.2018
Poslední kontrola:

2.5.2018 Plnění:

ST

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

Provede:

Usnesení:

Garant :

RM neschvaluje realizaci akce měšťanský dům č. p. 1238 - obnova střešního pláště (ateliérové
okno), která byla schválena v rozpočtu 2015, se zajištěním financování pouze z vlastních zdrojů,
neboť v roce 2015 nebyl vypsán na tuto akci žádný vhodný dotační titul. RM ukládá OMM
sledovat možné dotační tituly a informovat RM o možnostech podání žádosti tak, aby k realizaci
akce došlo v roce 2016.
Žádost o prodloužení termínu plnění

Závěr: schválen nový termín: 22.10.2018 z důvodu: Nebyl vyhlášen vhodný dotační titul, ve kterém by
mohla být podána žádost o dotaci. Úkol je průběžně sledován.

RM 360- 15372/16

Věc : Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům s veřejnou technickou infrastrukturou

21 860 Vznik úkolu: 21.11.2016

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM nedoporučuje ZM schválit postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3,
681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v
k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do jejího základního kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného
znaleckým posudek do majetku města a ukládá OMM projednat se společností možnost
výpůjčky, pronájmu nebo prodeje uvedených nemovitostí.
Doposud VAK NA nepředložil návrh jednotného postupu, navrhujeme úkol vyřadit ze sledování.

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 370- 15914/17

Věc : Živý plot před školou v Krčíně - podnět ŽP

22 256 Vznik úkolu: 24.4.2017

Termín :

OMM Odbor majetku města,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.4.2018 Plnění:

1.5.2018

Garant :

ST

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

RM se seznámila s podnětem Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují na
vysazení živého plotu podél silnice před budovou Základní školy a Mateřské školy Krčín na
Žižkově náměstí. RM ukládá OMM zabývat se tímto podnětem při zpracovávání „Územní studie
veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují“, lokalita
Žižkovo náměstí.
Splněno. Podnět na vysázení živého plotu podél silnice před budovou "ZŠ Krčín" na Žižkově
náměstí je zapracován do „Územní studie veřejných prostranství v rámci obce s rozšířenou
působností Nové Město nad Metují“.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 373- 16016/17

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

22 335 Vznik úkolu: 5.6.2017

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 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.
Zaplocená část pozemku bude prodána dle usnesení č. ZM 125-7680/18, pokud žadatel dodá
geometrický plán. Poté navrhneme úkol vyřadit ze sledování. Prodej bude sledován v kontrole
úkolů ze ZM 125.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Čekáme na geometrický plán od žadatele, úkol se
prolíná s usnesením č. ZM 125-7680/18 (prodej pozemku)
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,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 387- 16654/18

Věc : Parkoviště a sjezd u prodejny KM Technik v ul. Havlíčkova

22 807 Vznik úkolu: 15.1.2018

Termín :

Garant :

18.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí, aby pro vznik parkoviště u prodejny KM Technik a pro možné budoucí parkoviště
města na p. p. č. 1912/13 v k. ú. Nové Město nad Metují bylo postupováno dle výstupu z jednání
s p. Modráčkem, ve znění přílohy č. RM 387 - 3/11. RM ukládá OMM činit takové kroky, které
povedou ke zdárné realizaci sjezdu a parkoviště u prodejny KM Technik.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá plnění úkolu, byl z pracován GP a posudek. Bude
podána žádost o vyjmutí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Jednotlivé kroky jsou postupně realizovány.
RM 388- 16693/18

Věc : Podmáčení městského opevnění v části západního Zadomí

22 832 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

Garant :

4.6.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
4.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zadáním geologického průzkumu v blízkosti městského opevnění u domu čp.
1247 v ul. Na Zadomí (západní část) Ing. JChza nabídkovou cenu ve výši 31.097 Kč včetně DPH.
Úkol splněn částečně. Dne 26.4.2018 byla provedena sonda - vrt do hloubky 5 m. Nyní čekáme
na její vyhodnocení. Zpracovatel PD pro stavební úpravy komunikace Zadomí byl přítomen při
provádění sondy. V místě vrtu nebyla zjištěna přítomnost vody.

Závěr: schválen nový termín: 4.6.2018 z důvodu: Očekáváme písemné vyhodnocení provedené sondy.
RM 388- 16704/18

Věc : Zvýšení nájemného v domě čp. 44-47

22 843 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/660

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí se zvýšením nájemného v bytovém domě čp. 44, 45, 46 a 47, ul. T.G.Masaryka,
Nové Město nad Metují, o 13 Kč/m2/měsíc s platností od 01.05.2018. Zvýšení nájemného je
odůvodněno provedenou investicí, která trvale zvyšuje užitnou hodnotu pronajímaných bytů, a
která přináší trvalé úspory energie. RM ukládá OSN činit kroky v souladu se zákonem 89/2012
Sb., které povedou ke zvýšení nájmu ve výše uvedeném bytovém domě.
Splněno. Zvýšení nájemného proběhlo bez větších problémů.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 388- 16719/18

Věc : Žádost SDH Slavoňov o zapůjčení krytého pódia na 135. výročí založení SDH
Slavoňov

22 848 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

5.5.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje zapůjčení krytého pódia na sobotu 05.05.2018 pro SDH Slavoňov, na akci ke 135.
výročí založení SDH Slavoňov, a to za podmínky úhrady režijních nákladů ve výši 8.300 Kč. RM
ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s odvozem, postavením a úklidem krytého pódia.
Stavění pódia realizováno nebude, SDH Slavoňov nesouhlasil s úhradou nákladů. Úkol zrušen.

Závěr: usnesení zrušeno.
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RM 388- 16720/18

Věc : Žádost TJ Sokol Krčín o povolení těžby náletového porostu

22 849 Vznik úkolu: 29.1.2018

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2018
Poslední kontrola:

2.5.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

30.4.2018

RM souhlasí s povolením těžby náletového porostu na Železově louce za podmínky, že stromy a
keře vhodné ke kácení budou vybrány ve spolupráci s vedoucím TS Miroslavem Trojanem.
Splněno.

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

Věc : Kácení dřevin rostoucích mimo les

22 860 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

30.4.2018

Garant :

ST

TS Technické služby, OZP Oddělení životního prostředí - Nositel: Továrková
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16740/18

Věc : Souhlas s pokácením 3 ks lip na pozemku města

22 867 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: VojS
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 3 ks lip srdčitých na pozemku p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Splněno. Lípy jsou pokáceny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 389- 16752/18

Věc : Žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1306-1308

22 879 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

7.5.2018

Garant :

ST

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

RM projednala žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1306-1308,
zastoupené p. P. J. s tím, že ukládá TS zajistit v rámci jarních úprav zeleně provedení
požadovaného řezu - úpravy živého plotu z pámelníku za domy v ul. Nad Stadionem, nad ul.
Školní. K požadavku na prodloužení veřejného osvětlení (VO) RM konstatuje, že bylo prozatím
zajištěno rozsvícení světla před budovou učiliště a dále bude o případné realizaci jednoho
sloupu VO jednáno - viz usnesení k bodu č. RM 389 - 3/25.
Prořez živého plotu byl proveden, rozšíření veřejného osvětlení nebude realizováno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 389- 16760/18

Věc : Žádost samosprávy 428 Nové Město nad Metují, Nad Stadionem, č. p. 1306-1308 oprava chodníku + doplnění VO v ul. Školní

22 887 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

TS Technické služby,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

Garant :

30.4.2018

ST

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

RM ukládá TS svolat ve spolupráci se ST schůzku na místě se zástupcem žadatele, p. P. J., tj. u
domu č. p. 1306-1308, a to za účelem posouzení možností řešení požadovaných oprav chodníku
a dále řešení doplnění stávajícího VO o jeden sloup v ul. Školní.
Na schůzce se žadatelem bylo dohodnuto, že na chodníku budou provedeny výřezy obrubníků,
tak aby došlo k lepšímu odvádění vody. Dále bylo dohodnuto, že veřejné osvětlení nebude dále
rozšiřováno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 390- 16800/18

Věc : Měření rychlosti v rámci Nového Města nad Metují a v okolních obcích

22 919 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

MP Městská policie,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

4.5.2018 Plnění:

9.5.2018

Garant :

ST

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

RM projednala ve znění přílohy č. RM 390 - 5/1 předloženou strategii přístupu k možnostem
měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v Novém Městě nad Metují a okolních obcích. RM
ukládá MP podat žádost na DI PČR o vyjádření k navrhovaným místům na umístění radarových
měřičů rychlosti dle varianty č. 2, uvedené a popsané v příloze č. RM 390 - 5/1 a doplněné o
další dvě možná místa měření, a to na úseku ulice T. G. Masaryka od Vrchovin a v ul.
Nahořanská.
Žádost projednána se zástupcem DI PČR Náchod panem Kultem. Ten dává předběžný souhlas
na všechny navrhované úseky v Novém Městě nad Metují dle varianty č. 2, včetně dvou nových
úseků doplněných RM. Po rekonstrukci silnice ze Spů do Krčína, kde jsou dva navrhované body,
proběhne kontrolní měření odbornou firmou, zda jsou úseky technicky vhodné. Vhodné úseky
budou zaslány ke konečnému stanovisku na DI PČR Náchod a zároveň bude vypracován přesný
rozpočet na náklady v plné realizaci. Na základě tohoto rozpočtu, bude mít RM možnost, buď
provést realizaci v plném rozsahu, nebo místa ještě zredukovat a dát návrh ZM na zařazení
potřebné částky do rozpočtu na rok 2019.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 390- 16817/18

Věc : Úprava zeleně kolem pomníku na náměstí Republiky, pamětní deska legionářům

22 933 Vznik úkolu: 26.2.2018

Termín :

OMM Odbor majetku města,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

7.5.2018

Garant :

ST

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

RM ukládá TS ve spolupráci s ARCH dokončit úpravu zeleně kolem pomníku na náměstí
Republiky dle schváleného návrhu viz příloha RM 390 - 6/17.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 391- 16823/18

Věc : Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacích stání na sídlišti u Luštince

22 938 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

Garant :

18.6.2018

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku pro vybudování parkovacího místa (dále jen
smlouva o výpůjčce). RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se zájemci: na část pozemku p.
p. č. 643/5 o výměře 14 m2 s M. M. - parkovací místo č. 1 a Ing. M. V. - parkovací místo č. 12;
na část pozemku p. p. č. 643/5 o výměře 13 m2 s pí A. K. - parkovací místo č. 2, p. Z. H. parkovací místo č. 3 a na část pozemku p. p. č. 643/5 o celkové výměře 26 m2 (2 parkovací
místa) s p. M. R. - parkovací místo č. 4 a 5, ve znění přílohy č. RM 391 - 2/3, vše za podmínky,
že bude současně vybudováno i parkovací místo č. 6 jako veřejné a nezbytné náklady na jeho
vybudování budou přeúčtovány městu. RM pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými zájemci.
Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Čekáme na vyjádření žadatele o parkovací místo č.
4 a 5, který má předložit cenovou nabídku na vybudování části parkovacího místa č. 6, které bude
veřejné. Přes několik urgencí zatím nabídku nepředložil.
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,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

Garant :

30.4.2018

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.
Splněno.

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 :

21.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

15.5.2018 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 odeslána Nadaci Agrofert, doposud se nevrátila.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: Smlouva z Nadace Agrofert se doposud nevrátila
podepsaná zpět.
RM 392- 16902/18

Věc : Prodej pozemku v ul. Ve Vilách

22 980 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na pozemek p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh
pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, a připravit návrh zveřejnění záměru města
prodat uvedený pozemek.
Splněno. Předloženo do RM 395.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 8 z 41

Tisk: 16.5.2018

RM 392- 16910/18

Věc : Oprava komunikace v ul. Johnova - vícepráce

22 988 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s realizací opravy komunikace v ul. Johnova s předpokladem víceprací - chemické
zlepšení podloži, s odhadem nákladů těchto víceprací ve výši 847.776 Kč vč. DPH. RM ukládá
OMM následně předložit RM ke schválení dodatek na vzniklé vícepráce na akci "Stavební oprava
části komunikace v ul. Johnova, Nové Město nad Metují" dle skutečnosti, která bude známa po
odfrézování vrchní vrstvy komunikace a po realizaci akce. RM schvaluje RO - navýšení položky
„Johnova ul. - oprava“ (§ 2212, org. 1754) o 850 tis. Kč přesunem z akce "Zateplení BD čp. 44 47" (§ 3612, org. 1651).
Splněno, stavba je dokončena, dodatek na konečný rozsah víceprací je předložen do RM 395.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16934/18

Věc : Vyřazení majetku

23 007 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

30.4.2018 Plnění:

30.4.2018

Garant :

TAJ

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

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města, Domu zdraví bazén, sauna, areálu Pavlátova louka, ZŠ a MŠ Krčín, ZŠ Školní 1000, MSSS Oáza, Městské
knihovny a DDM Stonožka ve znění přílohy č. RM 392 - 6/3.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16955/18

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

23 025 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

18.6.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Žádáme o změnu termínu. K předložení žádosti OŽP je třeba doložit údaje dle vyhlášky § 1 písm.
e), f), g) a k) č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o
ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, o které byla požádána SL dne 29.3.2018.
Podklady musí předat SL, která toto zpracovává.

Závěr: schválen nový termín: 18.6.2018 z důvodu: Viz hlášení.
RM 393- 16956/18

Věc : Pacht pozemku k zemědělským účelům v k. ú. Spy

23 026 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS

Stránka 9 z 41

Tisk: 16.5.2018

RM 393- 16957/18

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

23 027 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16958/18

Věc : Pronájem pozemků pro zařízení staveniště a příjezd - Březinky

23 028 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

26.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 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, 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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16959/18

Věc : Pronájem pro skladování v ul. Dobrušská

23 029 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Krčín, tj. p. p. č. 233/1 o výměře 520
m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod se zájemcem p.
Petrem Maršálkem, IČO: 412 55 194, 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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16961/18

Věc : Žádost provozovny Kebab u Turana o umístění předzahrádky

23 031 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 393- 16962/18

Věc : Omezení rychlosti po dobu uzavírek v ul. Českých bratří

23 032 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno (instalace proběhne 2.5.2018)

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Výjimka ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - Obůrka
Klopotov
Termín :
Garant :
7.5.2018
23 035 Vznik úkolu: 9.4.2018
ST

RM 393- 16965/18

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16974/18

Věc : Rekonstrukce plynovodu v ul. U Lípy, Okrajová

23 044 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16976/18

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

23 046 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Garant :

ST

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

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 393- 16978/18

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

23 048 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/685

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Dodavatel byl požádán o dodání originálních dokladů o kvalifikaci. Po dodání bude SOD
podepsána. Žádáme o prodloužení termínu, 21.5.2018.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: Dodání originálních dokladů o kvalifikaci od
dodavatele.
RM 393- 16979/18

Věc : Informace o objektu č. p. 313, ul. Rašínova

23 049 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/687

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

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.
Splněno. Schůzka naplánována na 9.5.2018. Výstupy budou předány do RM.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 393- 16993/18

Věc : Vyřazení majetku

23 060 Vznik úkolu: 9.4.2018

Termín :

OF Odbor finanční,
9.5.2018
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
30.4.2018 Plnění:

30.4.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb ve znění přílohy
č. RM 393 - 6/5.
Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17004/18

Věc : Darování částí pozemku zastavěných komunikací KHK v ul. Nahořanská

23 067 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat části pozemků p. p. č. 727/9, ostatní plocha,
výměra 14 m2, p. p. č. 727/2, ostatní plocha, výměra 11 m2, p. p. č. 727/3, ostatní plocha,
výměra 8 m2, p. p. č. 727/10, ostatní plocha, výměra 8 m2, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují, z majetku města, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, vedené na KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem umožnění realizace
stavby komunikace „II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují“.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 394- 17005/18

Věc : Směna pozemků pro stavbu cyklostezky I. část

23 068 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zajistit GP na oddělení výměry 1252 m2 z pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny a ukládá zveřejnit záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o
výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené
GP č. 571-608/2016, z pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh
pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví p. L. H., vedeného na LV č. 274 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. Vrchoviny o výměře 1252 m2, z majetku města, vedeného na LV č. 10 001
pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod.
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro
vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u Ammann(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která
odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a
zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17006/18

Věc : Směna pozemků pro stavbu cyklostezky - II. část

23 069 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o
výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného GP č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3,
druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú. Vrchoviny, z
vlastnictví paní H. T., za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z
majetku města, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro
KHK, KP Náchod a doplatek ve výši 10.387,50 Kč. Směna je ve veřejném zájmu, protože
směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny je nezbytný pro vybudování cyklostezky od
viaduktu u Ammann(u) do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované
komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové
dopravy z Vrchovin do Krčína.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 394- 17008/18

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

23 071 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad
Metují o výměře cca 495 m2 a část p. p. č. 2034/6 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře cca
100 m2, v majetku města, zapsané v KN na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a část stavby chodníku na p. p. č. 2069/20 v k. ú.
Nové Město nad Metují o výměře cca 48 m2, v majetku ČR, v hospodaření Ředitelství silnic a
dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4, zapsaný v KN na LV 4 444 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, vedené KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, a to na dobu neurčitou s 2
měsíční výpovědní lhůtou, za účelem umístění zařízení staveniště, skladování materiálů a
zabezpečení staveniště a za nájemné v minimální výši 20 Kč/m2/rok, dle předloženého záměru,
ve znění přílohy č. RM 394 - 2/7.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 394- 17013/18

Věc : Dopravní značení v ulici Bratří Čapků

23 075 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

Garant :

9.5.2018

ST

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

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

RM ukládá OMM prověřit možnost řešení požadovaného zákazu zastavení v ul. Bratří Čapků
namísto svislého DZ značením vodorovným, tj. klikatou žlutou čárou.
Splněno. Výsledek je předkládán na jednání RM 395 dne 9.5.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17020/18

Věc : Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

23 082 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/689

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu dvou bytových jednotek (b. j. č. 3 v ul. Rašínova
č. p. 313 a b. j. č.1 v ul. Havlíčkova č. p. 292) s organizací Domov Dědina, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2018 do dne
31.05.2019, za cenu 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 394- 17024/18

Věc : VŘ - Hlavní topný rozvod "ZŠ Malecí"

23 083 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/693

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: "Hlavní topný rozvod
ZŠ Malecí", uchazeči K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všestary 503 12, IČO: 27554139, za
nabídkovou cenu 681.139 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 73/2018 na tuto akci
mezi městem Nové Město nad Metují a fy K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, Všestary 503 12, IČO:
27554139, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
OSN žádá o prodloužení termínu plnění na 21.05.2018. Smlouva je připravena k podpisu.
Prodloužení termínu k uzavření smlouvy je zapříčiněno nepřítomností dodavatele v ČR.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: Prodloužení termínu je zapříčiněno nepřítomností
dodavatele v ČR.
RM 394- 17026/18

Věc : Únik vody - bytový dům č. p. 108

23 085 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/695

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

RM bere na vědomí situaci v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní a souhlasí s řešením
úniku vody ve znění přílohy č. RM 394 - 4/7.
Splněno. OSN provede vyúčtování služeb dle schváleného postupu. Po dohodě s MST OSN
zašle dopis na VaK Náchod a pokusíme se požádat o odpuštění stočného.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 394- 17027/18

Věc : Nájemní smlouva - prostory pro podnikání č. p. 14

23 086 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/696

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul.
Komenského, mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí
346, 397 01 Písek, IČO: 66939321, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/8, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 394- 17028/18

Věc : Žádost o souhlas vlastníka - Spolek Krčín

23 087 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/697

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka se změnou užívání objektu č. p. 22, ul. Bratří Čapků
(Stará škola), dle žádosti uživatele Spolek Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO:
04649273, který bude podkladem pro podání příslušné žádosti na stavební úřad a ukládá OSN
souhlas vystavit.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 394- 17029/18

Věc : Návrh podmínek pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka

23 088 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

21.5.2018

Int: OSN/698

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
2.5.2018 Plnění:

RM souhlasí s podmínkami pro zveřejnění záměru pronájmu areálu Pavlátova louka ve znění
přílohy č. RM 394 - 4/10 a ukládá OSN provést zveřejnění záměru s přiměřenou inzercí.
OSN žádá o prodloužení termínu do 21.5.2018. Vzhledem k probíhajícímu vyúčtování služeb a k
řešení skartací nejsme schopni do 7.5.2018 zveřejnění připravit. Nejedná se o standardní
nebytový prostor, ale o celý areál s několika nemovitostmi. U tohoto úkolu byl vedoucím
nevhodně zvolen termín plnění.

Závěr: schválen nový termín: 21.5.2018 z důvodu: U tohoto úkolu byl vedoucím nevhodně zvolen
termín plnění.
RM 394- 17030/18

Věc : Smlouva o výpůjčce KINO 70

23 089 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

7.5.2018

Int: OSN/699

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: HorP
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 720 Kino 70 mezi městem Nové Město nad Metují
a Městským klubem v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, Nové Město nad Metují, IČO:
46524207, ve znění přílohy č. RM 394 - 4/11, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

RM 394- 17048/18

Věc : Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o výpůjčce odpadových nádob od fy EKO-KOM, a.s.

23 095 Vznik úkolu: 23.4.2018

Termín :

9.5.2018

Garant :

ST

OVRR Odbor výstavby a regionálního rozvoje, OZP Oddělení životního prostředí Nositel: Hanka
9.5.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

2.5.2018 Plnění:

RM schvaluje Dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě o výpůjčce nádob uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 685/17, 140 21 Praha 4, ve znění přílohy
č. RM 394 - 7/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS

RM 395 - 9.5.2018

Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 395 - 9.5.2018

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/1 - Flash Příloha: RM 395 - 2/1 - Flash

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017189 - Nové Město n/Met. - Spy KNN p.
č. 272/2 pro RD C., na pozemku města p. p. č. 611/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. Spy, obec Nové Město nad Metují, v ulici Nad Starčí v celkové délce cca 25 m dle situačního
koordinačního výkresu. Přílohy č. RM 395 - 2/1.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s budoucí smlouvou.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč/m + DPH na dobu neurčitou. Odbory souhlasí. ORM
doplnilo podmínky. Stavba, zařízení distribuční soustavy, která se bude mimo jiné nacházet na uvedeném pozemku,
bude obsahovat: rozpojovací pilíř, distribuční kabelové vedení typu NN - 1-AYKY 4x25mm, pojistkový pilíř. Podmínky
ORM jsou zapracované do smlouvy.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17049/18,
(uložen úkol číslo 23096).
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017189 - Nové
Město n/Met. - Spy KNN p. č. 272/2 pro RD C. na pozemku města p. p. č. 611/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy, obec Nové Město nad Metují, v ulici Nad Starčí, vedeném na LV č. 10001 pro k. ú.
Spy a obec Nové Město nad Metují, zapsaném na KÚ KHK, KP Náchod, v celkové délce cca 25 m, dle situačního
koordinačního výkresu v příloze č. RM 395 - 2/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Schvaluje.

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

2.2 Prodej pozemku v ul. Ve Vilách
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/2 - Flash Příloha: RM 395 - 2/2 - Flash

Podle usnesení č. RM 392-16902/18 uložila RM zajistit znalecký posudek a připravit návrh zveřejnění záměru města
na prodej pozemku p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují.
Přílohy č. RM 395 - 2/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Odbory nemají námitky k prodeji pozemku. Znalecký posudek viz příloha č. RM 395 - 2/2.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 395- 17050/18,
(uložen úkol číslo 23097).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 1217/1 o výměře 712 m2, druh pozemku zahrada,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek
uvedených v předloženém návrhu záměru, ve znění přílohy č. RM 395 - 2/2.
RM 395 Ukládá.
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2.3 Výpověď nájmu části pozemku pro parkoviště v ul. Nerudova
Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/3 - Flash Příloha: RM 395 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 381/3 o výměře 112 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, je pronajata dle smlouvy o nájmu ze dne 25.10.1995 a příslušných dodatků p. Radimu Machovi, IČO: 110 48
875, za účelem odstavné plochy u provozovny autoopravny. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst město plánuje
jejich výstavbu v ul. Nerudova, mj. na pronajaté části pozemku p. p. č. 381/3. Podmínkou realizace je ukončení
smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 25.10.1995. Nová rozpočtová položka na vybudování parkovacích míst je v
bodě ORM č. 3/8. Přílohy č. RM 395 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s výpovědí části pozemku. Rozhodnout o termínu výpovědi.
Odůvodnění:
Smlouva o nájmu ze dne 25.10.1995 je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, kdy výpovědní
lhůta se počítá od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při ukončení nájmu
je nájemce povinen pozemek vrátit městu vyklizený, bez porostů, bez oplocení a zarovnaný. Na části pozemku o
výměře 27,36 m2 nájemce provedl stavební úpravy - zpevnění povrchu zámkovou dlažbou. Stavba byla dodatečně
odsouhlasena RM v roce 2003 s těmito podmínkami: nájemce zajistí dodatečné povolení provedených úprav na
OVRR, zaváže se k příp. úhradě poplatku za odvod srážkových vod a odstraní stavební úpravy ke dni skončení nájmu.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 395- 17051/18,
(uložen úkol číslo 23098).
RM ukládá OMM dát výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 25.10.1995, vč. všech dodatků a změn, uzavřené s
nájemcem p. Radimem Machem, IČO: 110 48 875, na část pozemku p. p. č. 381/3 o výměře 112 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a
to bez udání důvodu ve smyslu čl. IV odst. 3 a dle podmínek uvedené smlouvy. RM ukládá ST podepsat výpověď z nájmu
části pozemku.
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Pronájem části pozemku pro parkování vozidla - Spy
Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/4 - Flash Příloha: RM 395 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Část pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedený na
LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 392
byl ode dne 06.04.2018 do dne 24.04.2018 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku jako plochu pro
parkování vozidla na dobu 1 roku. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatele p. P. N. s
nabídkou nájemného v uvedené min. výši 8 Kč/m2/rok (+ DPH v zákonné výši), jiná vyjádření či připomínky nebyly
podány. Příloha č. RM 395 - 2/4.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy se zájemcem.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí zatravněné veřejné zeleně (svah), požadovaná část je vysypána štěrkem a užívána k parkování
na základě smlouvy o nájmu uzavřené dne 18.05.2018 na dobu 2 let. Smlouva na dobu 1 roku bude uzavřena dle
vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, 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
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 395- 17052/18,
(uložen úkol číslo 23099).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 562/1 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú.
Spy, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují,
se zájemcem p. P. N., na dobu 1 roku za účelem parkování osobního vozidla a za nájemné ve výši 8 Kč/m2/rok + DPH v
zákonné výši s podmínkami, že plocha pro parkování bude vysypána štěrkem, po ukončení nájmu bude pozemek uveden do
původního stavu (doplnění zeminy a osetí travou) a nájemce zajistí, aby zaparkované vozidlo neomezovalo průjezd k domu č.
p. 27. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu.
RM 395 Schvaluje.
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2.5 Pronájem pro skladování v ul. Dobrušská
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/5 - Flash Příloha: RM 395 - 2/5 - Flash

Z důvodu navýšeného objemu prací na odvodnění komunikace žádá p. Petr Maršálek, IČO: 412 55 194, o pronájem
na dobu 30 dnů těchto pozemků: p. p. č. 233/1, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 249/2, druh pozemku trvalý
travní porost, o celkové výměře 1 340 m2, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem skladování stavebních a sypkých materiálů pro
výstavbu kanalizace v ul. Dobrušská. Přílohy č. RM 395 - 2/5.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Rozhodnout o výši nájemného.
Odůvodnění:
V současnosti pronajato smlouvou o nájmu, krátkodobý nájem uzavřený na dobu 30 dnů končí dne 15.05.2018. Na
základě požadavku p. Maršálka OMM souhlasí s uzavřením smlouvy na požadovanou dobu. Cenu OMM doporučuje
stanovit opět na min. částku 10 Kč/m2/rok, tj. ve výši 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. 5 USNESENÍ č. RM 395- 17053/18,
(uložen úkol číslo 23100).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Krčín, tj. p. p. č. 233/1 o výměře 520 m2, druh pozemku ostatní
plocha a p. p. č. 249/2 o výměře 820 m2, druh pozemku trvalý travní porost, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ
pro KHK, KP Náchod se zájemcem p. Petrem Maršálkem, IČO: 412 55 194, a to za účelem skladování stavebních a sypkých
materiálů pro výstavbu kanalizace v ul. Dobrušská, ode dne 16.05.2018 na dobu 30 dnů, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok a
za podmínek uvedených ve smlouvě s tím, že nájemce odstraní na své náklady případně způsobené škody na pozemcích a
ke dni ukončení nájmu je uvede do původního stavu (pokud nebude v době ukončení ujednáno jinak). RM pověřuje ST
podpisem smlouvy o nájmu.
RM 395 Schvaluje.

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

2.6 Pronájem pro skladování pro stavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 2/6 - Flash Příloha: RM 395 - 2/6 - Flash

Pan Zdeněk Klíma, IČO: 110 54 522, žádá o pronájem částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují - p. p. č. 962/1 o
výměře cca 30 m2; p. p. č. 965, 966/2 a 966/1 nebo p. p. č. 1568/3 o celkové výměře cca 400 m2, ve vlastnictví
města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem
skladování materiálů pro stavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech na dobu 30 dní. Přílohy č. RM 395 - 2/6.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s uzavřením smlouvy na krátkodobý pronájem. Rozhodnout o ploše ke skladování a výši nájemného.
Odůvodnění:
Pozemky budou využívány pro skladování betonových skruží, štěrku a zeminy po dobu rekonstrukce kanalizace.
Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 395 - 2/6.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz M. Petruželkové bylo vyjasněno, o jaké pozemky jde a v jaké výměře.
K čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 395- 17054/18,
(uložen úkol číslo 23101).
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 962/1 o výměře 30 m2, druh pozemku trvalý travní porost a
části p. p. č. 1568/3 o výměře 400 m2, druh pozemku ostatní plocha / části p. p. č. 965 o výměře cca 80 m2, druh pozemku
ostatní plocha, části p. p. č. 966/2 o výměře cca 240 m2, druh pozemku ostatní plocha a části p. p. č. 966/1 o výměře cca 80
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené na LV č. 10 001 u KÚ pro KHK,
KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem p. Zdeňkem Klímou, IČO: 110 54 522, a to za účelem
skladování stavebních a sypkých materiálů pro výstavbu kanalizace v ul. Na Hradčanech na dobu 30 dní, za nájemné ve výši
10 Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě s tím, že nájemce odstraní na své náklady případně způsobené škody na
pozemcích (pronajatých i těch využívaných pro příjezd a otáčení vozidel, vč. příjezdové cesty) a ke dni ukončení nájmu je
uvede do původního stavu (pokud nebude v době ukončení ujednáno jinak). RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu.
RM 395 Schvaluje.
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Rozvoj

13:40

OMM

3.1 Smlouva o poskytnutí dotace z KHK na projekt „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město
nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/1 - Flash Příloha: RM 395 - 3/1 - Flash

Na základě předložené žádosti města o individuální dotaci z rozpočtu KHK na projekt „Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují“ byla městu dne 26.03.2018 Zastupitelstvem KHK schválena individuální dotace
na tento projekt ve výši 1.500.000 Kč. OMM předkládá RM ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu KHK č. 18RGI02-0049 ve znění přílohy č. RM 395 - 3/1.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RGI02-0049 a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17055/18,
(uložen úkol číslo 23102).
RM schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0049 mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/2 - Flash Příloha: RM 395 - 3/2 - Flash

Dne 23.04.2018 jsme obdrželi žádost pí I. G., o souhlas se stavbou kanalizační přípojky pro stavbu ul. 1. máje, na
pozemcích p. p. č. 710/31, 710/7, 710/6 /6, 743/4, 743/10 a 675/5 v k. ú. Krčín, které jsou ve vlastnictví města. ORM
předkládá jako souhlas se stavbou smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky mezi městem Nové Město
nad Metují a pí I. G.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o právu provést stavbu „Nové Město nad Metují - kanalizační přípojka pro č. p. 35“ na pozemcích
p. p. č. 710/31, 710/7, 710/6 /6, 743/4, 743/10 a 675/5 v k. ú. Krčín, a pověřit ST podpisem smlouvy.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh SOPPS byl odsouhlasen odbornými útvary. Do Smlouvy byly zapracovány
podmínky ORM a odborných útvarů. Podmínkou je realizace v době výstavby silnice a chodníků v koordinaci se
stavbami probíhajícími v ul. 1. máje. ORM doporučuje schválení.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 395- 17056/18,
(uložen úkol číslo 23103).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Nové Město nad Metují - kanalizační přípojka pro č. p. 35 na pozemcích p. p.
č. 710/31, 710/7, 710/6 /6, 743/4, 743/10 a 675/5 v k. ú. Krčín mezi městem Nové Město nad Metují a pí I. G., ve znění přílohy
č. RM 395 - 3/2, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Schvaluje.
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3.3 VŘ - „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/3 - Flash Příloha: RM 395 - 3/3 - Flash

Dne 02.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad
Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 395 - 3/3.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 19 firem. Byly doručeny 3 omluvy a byly podány 2 nabídky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili na návrh OMM doplnění do textace usnesení, a to, že v případě nezájmu firmy na 1. místě, bude
zakázka malého rozsahu zadána firmě na 2. místě.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 395- 17057/18,
(uložen úkol číslo 23104).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ firmě
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.624.096 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec
Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/3, a pověřuje ST jejím podpisem. V případě nezájmu ze strany vybraného uchazeče
na prvním místě, RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové
Město nad Metují“ uchazeči na druhém místě, a to firmě FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602
Brno střed, za nabídkovou cenu 3.190.058 Kč vč. DPH.
RM 395 Souhlasí.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/4 - Flash Příloha: RM 395 - 3/4 - Flash

Dne 02.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech,
Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č.
RM 395 - 3/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 6 firem. Byly podány 2 nabídky. V rozpočtu je na realizaci akce "chodník podél silnice III/28522 ul. Na
Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček" schváleno 4 700 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 395- 17058/18,
(uložen úkol číslo 23105).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad
Metují“ firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.360.598,90 Kč vč. DPH.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině
694/1, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/4, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/5 - Flash Příloha: RM 395 - 3/5 - Flash

Dne 02.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové
Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM
395 - 3/5.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit SOD a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 11 firem. Byly doručeny 2 omluvy a byly podány 2 nabídky, z toho byla jedna nabídka Komisí pro
hodnocení vyřazena. V rozpočtu jsou na realizaci akce „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město
nad Metují“ schváleno 4 700 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 395- 17059/18,
(uložen úkol číslo 23106).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, vylučuje ze
zadávacího řízení na akci „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ firmu ElisaTex s.r.o., 552
03 Velký Třebešov 113. RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech,
Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.583.630,94
Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Souhlasí.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/6 - Flash Příloha: RM 395 - 3/6 - Flash

Dne 02.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci Zajištění technického dozoru investora a koordinátora
BOZP na realizaci akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 395 - 3/6.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit příkazní smlouvu na výkon TDI, schválit příkazní
smlouvu na výkon koordinátora BOZP, pověřit ST jejich podpisy.
Odůvodnění:
Byly poptány 4 firmy. Byla doručena 1 omluva a byla podána 1 nabídka. Výkon TDI a koordinátora BOZP bude hrazen
z položky rozpočtu „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují", na akci je schváleno 3 120 tis.
Kč + předpoklad dotace ze SFDI 3 000 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 395- 17060/18,
(uložen úkol číslo 23107).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na realizaci
akce „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541
01 Trutnov - Střední Předměstí, za nabídkovou cenu 95.590 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na výkon TDI a
Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, ve
znění přílohy č. RM 395 - 3/6, a pověřuje ST jejich podpisy.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/7 - Flash Příloha: RM 395 - 3/7 - Flash

Dne 02.05.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na akci Zajištění technického dozoru investora a koordinátora
BOZP na realizaci akce Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce „Stavební
úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení
a hodnocení nabídek - viz příloha č. RM 395 - 3/7.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, schválit příkazní smlouvu na výkon TDI, schválit příkazní
smlouvu na výkon koordinátora BOZP, pověřit ST jejich podpisy.
Odůvodnění:
Bylo poptáno 5 firem. Byla doručena 1 omluva a byla podána 1 nabídka. Výkon TDI a koordinátora BOZP bude
hrazen z položky rozpočtu "chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček", na
které je schválena částka 4 700 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 395- 17061/18,
(uložen úkol číslo 23108).
RM na základě protokolu o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek, předloženým komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na realizaci akce
„Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ firmě INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634,
541 01 Trutnov - Střední Předměstí, za nabídkovou cenu 117.370 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu na výkon TDI
a Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na
realizaci akce „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/7, a
pověřuje ST jejich podpisy.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

3.8 Nová investiční položka - PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova + demolice
garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova
Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/8 - Flash Příloha: RM 395 - 3/8 - Flash

Identifikace:

PVO 266 uložila OMM zpracovat alternativy řešení garáží, které město vlastní v ul. Nerudova a tyto podklady předložit
do jednání RM.
1) je možné garáže nadále pronajímat a stavebně je opravit, bylo předloženo v RM 393, kdy náklady na SÚ jsou
odhadnuty na 160 tis. Kč
2) z garáží a z plochy p. p. č. 381/3 vypovědět nájem a nechat zde zpracovat PD na nová parkovací místa, garáže
zdemolovat a plochu připravit pro výstavbu parkovacích míst.
Dle vyjádření architekta, který zpracovával Studii Terminál Rychta navrhuje tuto plochu zastavět BD.
OMM, s ohledem na nedostatek parkovacích míst v okolí Rychty, navrhuje využít tuto plochu pro parkování. Dle
prvotního prověření nezávislým dopravním projektantem se na danou plochu vejde cca 9 parkovacích míst.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit novou investiční položku "PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova +
demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova" a příslušné RO.
Odůvodnění:
Realizace parkovacích míst na pozemcích p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova je dle ÚP možná. Regulační plán
Rychta předpokládá na uvedených pozemcích zástavbu vícepodlažním objektem, nicméně výstavbu parkoviště, na
dočasnou dobu do realizace BD, nevylučuje. Na pozemcích, na kterých chceme řešit parkoviště, se nachází plynovod
a vodovod. PD a zaměření sítí ukáží, zda nebude nutné jejich přeložení. Výškový rozdíl mezi ulicemi Nerudova a
Bořetínská vyvolá stavbu opěrné zídky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza uvedl, že nesouhlasí s původní informací o tom, že se do vzniklého prostoru vejde pouze 5 parkovacích
míst, z jeho propočtu mu vychází míst 11. Vedoucí ORM upřesnila, že těch 5 bylo z původního projektového návrhu,
aktuální návrh uvádí 9 parkovacích míst.
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 395- 17062/18,
(uložen úkol číslo 23109).
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "PD - parkovací plocha na p. p. č. 381/3, 972 a 973 v ul. Nerudova +
demolice garáží na p. p. č. 972 a 973 v ul. Nerudova". RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci této akce (§
2219) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akcí: Zateplení BD č. p. 44 - 47 (§ 3612) ve výši 118,63 tis. Kč,
Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 81,37 tis. Kč.
RM 395 Doporučuje ZM souhlasit.

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

3.9 Chodník do Klopotova - souhrn informací pro možnou realizaci
Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/9 - Flash Příloha: RM 395 - 3/9 - Flash

Identifikace:

PVO 266 uložila OMM zpracovat informaci o aktuálním stavu a možnostech řešení bezpečného přístupu chodců do
Klopotova a informace předložit do RM. Souhrn informací k záměru vybudovat chodník do Klopotova je uveden v
příloze č. RM 395 - 3/9.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup, příp. uložit úkoly.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

ST doporučil doplnit do usnesení dovětek ve smyslu připravit investiční akci do návrhu rozpočtu města na příští rok
2019. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 395- 17063/18,
(uložen úkol číslo 23110).
RM bere na vědomí informace o aktuálním stavu a možnostech řešení bezpečného přístupu chodců do Klopotova. RM
ukládá OMM připravit zadání PD jako investiční akci do návrhu rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2019.
RM 395 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

3.10 Aktualizace tabulky s cenami m2 chodníků a silnic
Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/10 - Flash Příloha: RM 395 - 3/10 - Flash

Identifikace:

PVO 266 uložila OMM zpracovat aktualizaci tabulky s cenami za m2 chodníků a silnic, tj. za kolik Kč za m2 v průměru
pořizujeme ve městě standardní rekonstrukce chodníků a silnic a doplnit to o porovnání s tím, jak se to daří v jiných
městech v okolí. Tabulku pak předložit do jednání RM. ORM tabulku zaktualizovalo a předkládá ji jako přílohu č. RM
395 - 3/10.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktualizovanou tabulku s cenami za m2 chodníků a silnic, které byly ve městě rekonstruovány.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

MST - vznesl připomínku k předložené příloze "Aktualizované tabulce s cenami m2 chodníků a silnic", která sice
obsahuje všechny potřebné údaje, ale nejedná se fakticky o tabulku - požádal proto OMM (ORM) o zpracování tabulky
vč. všech těchto údajů. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 395- 17064/18
RM bere na vědomí aktualizovanou tabulku s cenami za m2 chodníků a silnic, které byly ve městě rekonstruovány, ve znění
přílohy č. RM 395 - 3/10.
RM 395 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Dodatek č. 2 - komunikace v ul. Johnova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/11 - Flash Příloha: RM 395 - 3/11 - Flash

V rámci stavebních prací na opravě komunikace v ul. Johnova bylo zapotřebí provést některé vícepráce (provedení
stabilizačních vrstev). Cena díla bude tedy zvýšena o 191.121,23 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené
smlouvy o dílo č. 232/2017 ze dne 20.09.2017 je zapotřebí upravit dodatkem č. 2 z původně smluvených 1.986.722
Kč vč. DPH na 2.177.843 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují realizace" a pověřit ST jeho podpisem.
Odůvodnění:
RM 392 v souvislosti s předpokládanými vícepracemi přijala toto usnesení: RM souhlasí s realizací opravy
komunikace v ul. Johnova s předpokladem víceprací - chemické zlepšení podloží, s odhadem nákladů těchto
víceprací ve výši 847.776 Kč vč. DPH. RM ukládá OMM následně předložit RM ke schválení dodatek na vzniklé
vícepráce na akci "Stavební oprava části komunikace v ul. Johnova, Nové Město nad Metují" dle skutečnosti, která
bude známa po odfrézování vrchní vrstvy komunikace a po realizaci akce. RM schvaluje RO - navýšení položky
„Johnova ul. - oprava“ (§ 2212, org. 1754) o 850 tis. Kč přesunem z akce "Zateplení BD čp. 44 - 47" (§ 3612, org.
1651).
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Prouzy ke vzniku a objemu víceprací odpověděl ST.
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 395- 17065/18,
(uložen úkol číslo 23111).
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a fy STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČO: 60838744, na akci „Stavební oprava části komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace“,
kterým se zvyšuje cena díla o 191.121,23 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/11, celková cena díla tedy činí
2.177.843 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 395 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

3.12 Souhlas s pokácením borovice
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/12 - Flash Příloha: RM 395 - 3/12 - Flash

ORM žádá o souhlas s pokácením borovice, jejíž kořenový systém poškozuje vjezd na pozemku města (p. p. č.
619/26) v ul. T. G. Masaryka.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s kácením dřeviny rostoucí mimo les.
Odůvodnění:
ORM navrhuje pokácení borovice z důvodu ničení stávajícího sjezdu za účelem možného budoucího prodeje
pozemku. Jelikož město tento vjezd nijak nevyužívá řešila se dne 18.04.2018 možnost odprodání tohoto pozemku do
spoluvlastnictví majitelů sousedních parcel, kteří tento sjezd využívají ke vstupu na své pozemky Ing. J. K. (p. p. č.
619/25) a J. a J. M. (p. p. č. 619/7) se závěrem od Ing. J. K., který sdělil, že podají žádost na město s úmyslem
odkoupit pozemek za předpokladu, že město zajistí pokácení stromů.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 395- 17066/18,
(uložen úkol číslo 23112).
RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) na p. p. č. 619/26 v ulici T. G. Masaryka a pověřuje OMM
zajištěním potřebných povolení.
RM 395 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.13 Dopravní značení v ul. Bratří Čapků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/13 - Flash Příloha: RM 395 - 3/13 - Flash

RM 394 uložila OMM prověřit možnost řešení požadovaného zákazu zastavení v ul. Bratří Čapků namísto svislého DZ
značením vodorovným, tj. klikatou žlutou čárou.
K rozhodnutí:
Schválit provedení DZ.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Způsob provedení dopravního značení byl telefonicky projednán s Policií ČR, Dopravní inspektorát
Náchod. Je možné provedení samostatného vodorovného dopravního značení bez umístění svislého dopravního
značení. Vodorovné dopravní značení č. V 12a "Žlutá klikatá čára" vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání, vodorovné
dopravní značení č. V 12 c "Žlutá čára rovná" vyznačuje zákaz zastavení. Pan V. na jednání dne 09.04.2018
požadoval vyznačení úseku, kde je zakázáno zastavení. Důrazně nesouhlasil s provedením dopravního značení
zákaz stání, které bylo na schůzce navrhováno. Z tohoto důvodu by zde nebylo možné použít dopravní značení č. V
12a "žlutá klikatá čára". Na základě projednání této záležitosti v RM 394 bylo s p. V. jednáno o způsobu provedení
dopravního značení a bylo mu navrhováno provedení pouze vodorovného dopravního značení. Pan V. trvá na
požadavku provedení svislého dopravního značení zákaz zastavení. Upozorňujeme na skutečnost, že v zimních
měsících může nastat situace, kdy nebude vodorovné dopravní značení pod sněhem viditelné.
Náklady na provedení svislého dopravního značení jsou ve výši 6.040,32 Kč vč. DPH. Jedná se o náklady na
kompletní provedení. Náklady budou hrazeny z položky § 2212 Dopravní značení. Odhad nákladů na provedení
vodorovného dopravního značení je cca 2.000 Kč.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní po diskusi odsouhlasili provedení vodorovného DZ.
K čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 395- 17067/18,
(uložen úkol číslo 23113).
RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V 12a "Žlutá klikatá čára", které bude vymezovat plochu kde
je zakázáno stání v délce 10 m, naproti vjezdu k rodinnému domu č. p. 247 v ul. Bratří Čapků. RM ukládá ORM zajištění
příslušných vyjádření a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
RM 395 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.10.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

3.14 Pomník I. a II. světové války - očištění a oprava
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/14 - Flash Příloha: RM 395 - 3/14 - Flash

V souvislosti s nadcházejícím výročím vzniku republiky byl v měsíci dubnu vyčištěn prostor u pomníku I. a II. světové
války, který je umístěn na náměstí Republiky. Vyčištěním prostoru od zeleně je více viditelný povrch pomníku, u
kterého by bylo vhodné provést jeho očištění a opravení. Způsob úprav byl projednán s odborníkem na restaurování
památek. Pro uvedené činnosti na kulturní památce musí být požádáno o vydání Závazného stanoviska Odboru
výstavby a regionální rozvoje, Státní památkové péče, k žádosti musí být přiložen vypracovaný restaurátorský záměr.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením očištění a opravy kulturní památky „Pomník I. a II. světové války. Ne/souhlasit s RO
navýšením částky na § 3326 Místní památky o 120 tis. Kč, které bude pokryto přesunem částky z § 2212 Johnova ul. oprava.
Odůvodnění:
ORM: Zjištěný předběžný návrh prací na pomníku je v tomto rozsahu: Omytí - chemie, čistící pasty, ruční dočištění,
zpevnění kamenného materiálu - etapa lokálního tmelení nejvíce narušených míst a trhlin, etapa tmelení spár, etapa
barevné retuše a závěrečná lokální hydrofobizace a biocidní ošetření a zpracování závěrečné restaurátorské zprávy.
Na uvedené práce byl zpracován odhad nákladů, který předběžně činí 120.000 Kč vč. DPH. Tyto práce by bylo
vhodné provést z důvodů blížícího se výročí založení republiky. Ke zvážení je výše nákladů s tím spojená. V případě
schválení realizace navrhovaných prací na pomníku je navrhováno rozpočtové opatření navýšení částky na § 3326
Místní památky o120 tis. Kč, které bude pokryto přesunem částky z § 2212 Johnova ul. - oprava.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 395- 17068/18,
(uložen úkol číslo 23114).
RM v souvislosti s výročím 100 let od založení ČR, souhlasí s provedením očištění a opravy kulturní památky „Pomník I. a II.
světové války". RM souhlasí s rozpočtovým opatřením navýšením částky na § 3326 Místní památky o 120 tis. Kč, které bude
pokryto přesunem částky z § 2212 Johnova ul. - oprava. RM ukládá OMM zajištění všech potřebných vyjádření k zajištění
očištění a opravy „Pomníku I. a II. světové války".
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.8.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.15 Žádost o souhlas s provedením zateplené fasády domu č. p. 182 v ul. 1. máje v Novém Městě nad
Metují - Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/15 - Flash Příloha: RM 395 - 3/15 - Flash

Ing. Bc. L. V., PhD., majitel budovy č. p. 182 v ul. 1. máje v Novém Městě nad Metují - Krčín, požádal město Nové
Město nad Metují dne 27.04.2018 o souhlas s provedením zateplené fasády, která bude provedena za účelem snížení
energetické náročnosti budovy. Zateplením dojde k přesahu obálky budovy nad pozemky v majetku města cca o 10
cm. Jedná se o p. p. č. 710/5, k. ú. Krčín vedeném v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 674/2, k. ú.
Krčín, vedeném v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením zateplení objektu č. p. 182 v ul. 1. máje v Novém Městě nad Metují v Krčíně. Souhlasit s
vydáním příslušného vyjádření.
Odůvodnění:
ORM: Dle sdělení žadatele dojde k zateplení celé obálky budovy vč. suterénu, tj. cca 1,5 m pod komunikací a
chodníkem. Se žadatelem bylo jednáno o technickém řešení a termínu provedení. Žadatel provede zateplení suterénu
takovým způsobem, aby nebyla snížena šířka přilehlého chodníku, tzn. že oproti předloženému projektu bude
provedena změna a stávající sokl bude ubourán a místo soklu bude osazena tepelná izolace v potřebné tloušťce tak,
aby nedošlo ke snížení šířky chodníku. Tepelná izolace ostatních pater budovy bude předsazena o cca 5 cm nad
pozemky v majetku města. Dále byl projednáván termín provedení části, která nachází pod chodníkem v ul. 1. máje.
Žadateli bylo sděleno, že souhlas bude vydán s podmínkou, že tato část bude provedena před realizaci chodníku v
tomto úseku.
ARCH: Souhlasím s přesahem v tl. cca 10 cm nad pozemky v majetku z důvodu zateplení budovy. Barevnost
použitých obkladových materiálu fasády bude odsouhlasena při závěrečné fázi realizace.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 395- 17069/18,
(uložen úkol číslo 23115).
RM souhlasí s provedením zateplení fasády domu č. p. 182 v ul. 1. máje v Novém Městě nad Metují za podmínek, že nebude
provedením zateplení snížena šířka chodníku a zateplení suterénu do ulice 1. máje bude provedeno před dokončením
stavebních úprav chodníku v tomto místě. RM souhlasí s přesahem zateplení obálky budovy 5 cm nad pozemky p. p. č. 674/2
a 710/5 v k. ú Krčín, které jsou v majetku města.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/16 - Flash Příloha: RM 395 - 3/16 - Flash

Firma N_SYS, s.r.o. podala žádost o vyjádření k uložení optického kabelu do pozemků ve vlastnictví města, k. ú.
Krčín a Nové Město nad Metují dle projektové dokumentace s názvem „FTTx_NMNM_004_Žižkovo_náměstí“. V rámci
stavebního řízení je zapotřebí, aby město uzavřelo s firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, smlouvu o právo
provést stavbu inženýrské sítě. V ulici 1. máje a Žižkovo náměstí jsou optické kabely ukládány z části do pozemků v
cizím vlastnictví.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uložením optického kabelu do pozemků města podle předložené situace stavby
„FTTx_NMNM_004_Žižkovo_náměstí“. Schválit smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě.
Odůvodnění:
ORM navrhuje uzavřít mezi městem a fy N_SYS, s.r.o. smlouvu o právo provést stavbu inženýrské sítě, ze které
budou zřejmé požadavky a vzájemné povinnosti obou smluvních stran. Smlouva je nezbytná pro vydání stavebního
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
MST a Ing. Prouza měli stejný dotaz - obava, aby se nekopalo do nových komunikací a chodníků. OMM odpověděl, že
tento problém zde není. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 395- 17070/18,
(uložen úkol číslo 23116).
RM souhlasí s uložením optického kabelu do pozemků města podle předložené situace stavby „FTTx_NMNM_004_Žižkovo
náměstí“. RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě v ulicích 1. máje, Žižkovo náměstí, Nábřežní,
Elektrárenská, mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou N_SYS,
s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/16, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Souhlasí.

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

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

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/17 - Flash Příloha: RM 395 - 3/17 - Flash

V rámci stavebních prací na chodnících v ulici T. G. Masaryka bylo zapotřebí provést některé vícepráce (rozšíření
vjezdu, vybourání původních betonových opěr), ale i méněpráce (nerealizovaná vsakovací těleso, drenážní žlab a
neprovedení zídek oplocení). Cena díla bude tedy zvýšena o 20.023 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené
smlouvy o dílo č. 227/2017 ze dne 19.09.2017 je zapotřebí upravit dodatkem č. 2 z původně smluvených 2.710.319
Kč vč. DPH na 2.730.342 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Realizace - Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“ a
pověřit ST jeho podpisem. Schválit RO.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a navržené RO, který budou pokryty vícepráce a činnost
autorského dozoru.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - dotaz na termíny a upozornění na značně nebezpečnou situaci v dopravě související s realizací úprav
chodníků podél T. G. Masaryka.
K čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 395- 17071/18,
(uložen úkol číslo 23117).
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a fy NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. TGM, Nové Město nad Metují - realizace“,
kterým se zvyšuje cena díla o 20.023 Kč vč. DPH, ve znění přílohy č. RM 395 - 3/17, celková cena díla tedy činí 2.730.342 Kč
vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením přesunem částky 28 tis. Kč z § 2212 Johnova
ul. - oprava na § 2219 "stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č. p. 312 po ul. Družební - realizace".
RM 395 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

3.18 Zápis ze 7. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 16.04.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 3/18 - Flash Příloha: RM 395 - 3/18 - Flash

RM je předkládán zápis č. 7 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne 16.04.2018 od 17:00
hodin v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 395 - 3/18.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem ze 7. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Ing. Michal Beseda, MBA místostarosta Město
K čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 395- 17072/18
RM bere na vědomí zápis ze 7. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 16.04.2018 ve znění přílohy č. RM 395 - 3/18.
RM 395 Bere na vědomí.

Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.19 Podnět Ing. Prouzy - cedule u vstupu do obůrky v Klopotově
Identifikace:
Na základě ústního dotazu ze strany Ing. Jana Štíchy, bývalého vedoucího SL, vznesl na jednání RM radní pan Ing.
Prouza podnět týkající se chystaných informačních cedulí v Klopotovském údolí. Konkrétně se jedná o ceduli u vstupu
do obůrky a o její obsah.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

Ing. Prouza - autor původní hlavní uvítací informativní cedule, Ing. Jan Štícha, by rád, aby se cedule neměnila a
zůstala stejná s tím, že je připraven na své vlastní náklady dřevo inovovat, obrousit, natřít apod. MST - text cedulí "12
zastavení" má na starosti asistentka vedení města - stojan se chystá nový, text ale zůstane stejný. Ing. Prouza vyřídí
tedy Ing. Štíchovi, aby své přípravné inovační práce nerealizoval.
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Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 395 - 9.5.2018

Správa nemovitostí

15:10

OMM

4.1 Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání, garáž č. 1 u č. p. 142
(Int.: OSN/700)

Identifikace:

Jedná se o výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 972 (ul. Nerudova), ze dne 03.10.2017.
Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Radimem Machem, IČO: 11048875.
Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v ul. Nerudova. Tato investiční akce
byla blíže projednávána v bodě ORM, tj. č. RM 395 - 3/8. Výše uvedenou nájemní smlouvu lze dle čl. III., bodu 2.
ukončit podáním výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou.
K rozhodnutí:
Uložit odeslání výpovědi nájemní smlouvy.
Odůvodnění:
Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v ul. Nerudova. Tato investiční akce
byla blíže projednávána v článku Rozvoj, bod č. RM 395 - 3/8.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza upozornil na chybné datumy v "Identifikaci" a "Usnesení". OSN zajistí opravu. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17073/18,
(uložen úkol číslo 23118).
RM ukládá OSN podat výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 972 (ul. Nerudova), ze dne
03.10.2017 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Radimem Machem, IČO: 11048875. Výpověď nájemní
smlouvy se podává v souvislosti s realizací nové investice - vybudování parkovacích stání v ul. Nerudova.
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání, garáž č. 2 u č. p. 142
(Int.: OSN/701)

Identifikace:

Jedná se o výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 973 (ul. Nerudova), ze dne 30.10.2003.
Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 (zastoupené Bytovou správou, IČO:
62728881) a p. Radimem Machem. Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v
ul. Nerudova. Tato investiční akce byla blíže projednávána v bodě ORM, tj. č. RM 395 - 3/8. Výše uvedenou nájemní
smlouvu lze dle čl. VII. ukončit podáním výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou.
K rozhodnutí:
Uložit odeslání výpovědi nájemní smlouvy.
Odůvodnění:
Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v ul. Nerudova. Tato investiční akce
byla blíže projednávána v bodě ORM, tj. č. RM 395 - 3/8.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 395- 17074/18,
(uložen úkol číslo 23119).
RM ukládá OSN podat výpověď nájemní smlouvy na pronájem objektu garáže na st. p. č. 973 (ul. Nerudova), ze dne
30.10.2003 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 (zastoupené Bytovou správou, IČO: 62728881) a p.
Radimem Machem. Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s realizací parkovacích stání v ul. Nerudova.
RM 395 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

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

(Int.: OSN/702) Zdroj. dokum.: RM 395 - 4/3 - Flash Příloha: RM 395 - 4/3 - Flash

OSN předkládá ke schválení smlouvu o dílo č. 75/2018. Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a p. Tomášem Rouskem, IČO: 60896698. Jedná se o zakázku malého rozsahu do 100 tis. Kč bez
DPH a týká se mytí severní části fasády objektu ZŠ Krčín. Hodnocení zakázky proběhlo na OSN.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o dílo č. 75/2018.
Odůvodnění:
Akce mytí fasády "ZŠ Krčín" je schválenou položkou plánu oprav 2018 a na realizaci je vyčleněno 175 tis. Kč.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 395- 17075/18,
(uložen úkol číslo 23120).
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 75/2018 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Tomášem Rouskem, IČO:
60896698, ve znění přílohy č. RM 395 - 4/3, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 395 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 395 - 9.5.2018

Školství, kultura a sport

15:20

OŠKS

5.1 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/1 - Flash Příloha: RM 395 - 5/1 - Flash

Identifikace:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na podporu Novoměstské filharmonie ve výši 1.500 Kč od MUDr. B. H.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17076/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 1.500 Kč od MUDr. B. H., na podporu Novoměstské filharmonie.
RM 395 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/2 - Flash Příloha: RM 395 - 5/2 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "MŠ Rašínova" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Vzdělávání s radostí II" financovaného z
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací projektu "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování úspěšného projektu Šablony I. Nově se do projektu mohou zapojit ZUŠ a DDM. Maximální
výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
- pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 2 500 Kč;
- pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 395- 17077/18
RM souhlasí s realizací projektu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, s názvem "Vzdělávání s radostí II"
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063.
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 Žádost o zapůjčení pivních setů - HALLA, a.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/3 - Flash Příloha: RM 395 - 5/3 - Flash

Vedení společnosti HALLA, a.s., žádá RM o zapůjčení pivních setů a odpadkových košů na akci Den otevřených dveří
firmy HALLA, a.s., která se uskuteční v sobotu dne 19.05.2018 v areálu firmy. Zapůjčené věci si pořadatelé
vyzvednou v pátek 18.05.2018 a vrátí zpět v pondělí 21.05.2018.
K rozhodnutí:
Projednat žádost společnosti HALLA, a.s., o zapůjčení pivních setů a odpadkových košů na Den otevřených dveří.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 395- 17078/18,
(uložen úkol číslo 23121).
RM souhlasí se zapůjčením 10 ks pivních setů a 4 ks odpadkových košů společnosti HALLA, a.s., na Den otevřených dveří,
který se uskuteční v sobotu dne 19.05.2018. RM ukládá TS zajistit vydání pivních setů a odpadkových košů pořadatelům
akce v pátek 18.05.2018 a jejich převzetí v pondělí 21.05.2018.
RM 395 Ukládá.

STIS

Stránka 33 z 41

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 21.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

5.4 Žádost obce Přibyslav
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/4 - Flash Příloha: RM 395 - 5/4 - Flash

Starostka obce Přibyslav žádá RM o zapůjčení 10 ks pivních setů, které jsou v majetku města Nové Město nad Metují,
a to v termínu 29.06. - 02.07.2018 za účelem pořádání Letního hasičského plesu na Přibyslavi. Dopravu si zajišťuje
pořadatel.
K rozhodnutí:
Projednat žádost obce Přibyslav o zapůjčení pivních setů.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 395- 17079/18,
(uložen úkol číslo 23122).
RM souhlasí se zapůjčením 10 kusů pivních setů obci Přibyslav na dny 29.06. - 02.07.2018 na akci Letní hasičský ples.
RM 395 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.7.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/5 - Flash Příloha: RM 395 - 5/5 - Flash

MK žádá o povolení tradiční akce pod názvem "Dny evropského dědictví", která se bude konat v sobotu 08.09.2018
od 9:00 do 18:00 hodin na Husově náměstí. MK dále žádá RM o zapůjčení krytého pódia, koberce, 2 kusů stánků a 10
kusů pivních setů. Žádost viz příloha č. RM 376 - 5/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2018.
Odůvodnění:
OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce v prostoru plochy před „vlaštovkami“. Upozorňuji však, že bude probíhat
přes náměstí objízdná trasa z důvodu uzavřeného viaduktu v ul. Dobrušská. A dále je předpoklad, že bude probíhat
rekonstrukce ul. Na Zadomí, tedy stavební ruch a autodoprava, bude potřeba se domluvit se stavbou, aby případnou
plánovanou sobotní činnost odložili. Organizátorovi akce doporučuji se obrátit týden před konáním akce na ORM.
OŠKS: Souhlasíme s konáním tradiční akce.
OS: Nemáme připomínky, s akcí jsme v plánu počítali.
MP: Dosavadní zkušenosti po akci Brány města dokořán, konané dne 21.04.2018, kdy bylo zaznamenáno velké
množství návštěvníků ukazují, že akce je z hlediska dopravy zvládnutelná, ale vyžaduje maximální nasazení strážníků
MP, kdy jen samotný vjezd do náměstí musí být usměrňován nepřetržitě od 10:00 hodin do 16:30 hodin. Z výše
uvedeného důvodu s akcí souhlasím, ale důrazně varuji před případným průvodem, který je s touto akcí tradičně
spojen, ten by způsobil v centru města dopravní kalamitu. Pořadatelům doporučuji pouze zkrácenou variantu průvodu
z náměstí Republiky na Husovo náměstí a to pouze v omezeném počtu osob.
TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Na návrh Ing. Prouzy byla projednávána možnost průjezdu autobusů přepravujících účastníky akce na Husovo
náměstí. Bylo konstatováno, že vjezd autobusů je možný pouze ze směru od Horské brány a jejich odjezd stejným
směrem. Dále bude zajištěna kyvadlová doprava z náměstí Republiky směr Rychta, nádraží, příp. Krčín. Podrobnosti
budou dojednány na pracovních poradách organizátorů Dnů evropského dědictví.
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 395- 17080/18,
(uložen úkol číslo 23123).
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem "Dny evropského dědictví"
na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 08.09.2018 od 9:00 do 18:00 hodin. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které
budou společně se souhlasem předány žadateli. Dále RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce, 2 ks
stánků a 10 kusů pivních setů v majetku města. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní
pořadatel, tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují. RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia,
položení a úklid koberce, výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním
odpadkových košů, 2 ks stánků a 10 kusů pivních setů a MP dohled nad celou akcí. RM souhlasí s výjimečným vjezdem
autobusů přepravujících účastníky akce na Husovo náměstí.
RM 395 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.9.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

5.6 Žádost MK o povolení kulturní akce - 40. Festival české filmové komedie (PŘESUNUTO DO RM 396)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/6 - Flash Příloha: RM 395 - 5/6 - Flash

MK žádá o povolení akce 40. Festival české filmové komedie, který se bude konat od neděle 23.09.2018 do soboty
29.09.2018 v areálu Kina 70. MK dále žádá o povolení využít areálu bývalých kasáren (asfaltová plocha před budovou
kasáren) k uskutečnění doprovodného programu a o zapůjčení a postavení krytého pódia v areálu kasáren v termínu
ode dne 24.09. do dne 27.09.2018. MK dále žádá o souhlas s umístěním 4 propagačních banerů při vjezdu do města
a 1 baneru při vjezdu na Husovo náměstí. Žádost viz příloha č. RM 395 - 5/6.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení kulturní akce - 40. Festival české filmové komedie.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním akce.
Vyjádření MP: Bez připomínek.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním akce.
Vyjádření TS: Beru na vědomí. Areál kasáren se mi ale zdá být pro festival nevhodný.
Vyjádření ODSH: Co se týče umísťování reklamních banerů při vjezdu do města, tak toto samozřejmě podléhá
předchozímu povolení ze strany ODSH - zde musím upozornit, že reklamní poutače/reklamní zařízení umísťované
mimo zastavěné území v silničním ochranném pásmu bude z naší strany povoleno pouze za splnění zákonné
podmínky, resp. Musí být umístěno max. 200 m od pořádané akce. To samé se týká umístění reklamního zařízení při
vjezdu do HN (v případě umístění u silnice I. třídy je k povolení příslušný odbor dopravy KÚ KHK, v případě umístění
na místní komunikaci nacházející se na HN, tak tam jsme k povolení příslušní my) - opět i zde platí zákonná
podmínka, kdy reklamní zařízení v souvisle zastavěném území musí být umístěno nejdále 50 m od konání akce. V
případě neoprávněného umístění reklamního zařízení, bude s původcem reklamního zařízení ze strany ODSH
zahájeno správní řízení, ve kterém může být uložena pokuta do výše 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Na základě upozornění Ing. P. Neumanna na akci, která se tradičně koná dne 28.09.2018 a s tím spojeného
přesouvání pódia, bylo rozhodnutí k tomuto bodu, na návrh ST přesunuto do další RM, tj. až po schůzce ST s OŠKS,
TS a Městským klubem v Novém Městě nad Metují. ST požádal vedoucího OŠKS o svolání této koordinační schůzky.

5.7 Žádost MK o povolení kulturní akce - koncert k zahájení 40. Festivalu české filmové komedie
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/7 - Flash Příloha: RM 395 - 5/7 - Flash

MK žádá o povolení koncertu k zahájení 40. Festivalu české filmové komedie. Koncert se bude konat v neděli
23.09.2018 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" (konkrétní hudební skupina je v jednání). Předpokládá
se velký počet návštěvníků, proto MK žádá o zábor prostranství až k mariánskému sloupu. Kryté pódium zajistí MK na
vlastní náklady. Žádost viz příloha č. RM 395 - 5/7.
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení kulturní akce - koncert k zahájení 40. Festivalu české filmové komedie.
Odůvodnění:
OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce v prostoru plochy před „vlaštovkami“. Upozorňuji však, že bude probíhat
přes náměstí objízdná trasa z důvodu uzavřeného viaduktu v ul. Dobrušská. A dále je předpoklad, že bude probíhat
rekonstrukce ul. Na Zadomí.
OS: Nemáme připomínky, v neděli svatby nejsou.
OŠKS: Souhlasíme s konáním akce.
MP: Vzhledem k situaci, že v neděli odpoledne není směna v nedaleké průmyslové zóně Kvasiny, neměla by tedy být
doprava, až tak intenzivní. Souhlasím s konáním akce a počítám s posílením služby.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 395- 17081/18
RM souhlasí s konáním koncertu k zahájení 40. Festivalu české filmové komedie v neděli 23.09.2018 na Husově náměstí a
se záborem veřejného prostranství na Husově náměstí před "vlaštovkami" až k mariánskému sloupu - viz příloha č. RM 395 5/7. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila
RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli. RM ukládá TS zajistit výpomoc s vytyčením
daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu a rozmístěním odpadkových košů.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

5.8 Žádost SK Nové Město nad Metují - průjezd autobusů přes Husovo náměstí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/8 - Flash Příloha: RM 395 - 5/8 - Flash

SK Nové Město nad Metují žádá RM o výjimku z průjezdu autobusů přes Husovo náměstí v době konání Světového a
Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě v termínu od 29.06. do 08.07.2018. Akce se zúčastní cca 300 osob z
30 zemí, podstatná část bude ubytovaná v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou. Objížďka by čas přepravy
neúměrně prodloužila a ohrozila hladký průběh turnaje. Jedná se o výjimku ze zákazu vjezdu autobusů na Husovo
náměstí pro 2 smluvní autobusy s předpokládanými 4 průjezdy dopoledne a 4 průjezdy odpoledne.
K rozhodnutí:
Projednat žádost SK Nové Město nad Metují o výjimku z průjezdu autobusů přes Husovo náměstí a schválit či
neschválit.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Výjimku může udělit pouze příslušný odbor Krajského úřadu. Nedoporučuji udělení výjimky z důvodu
enormního vytížení Husova náměstí, i vzhledem k faktu, že se jedná na žádost města o odklonu některých dělnických
autobusů z průmyslové zóny Kvasiny.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o tom, kam až mohou jet autobusy a kam naopak ne. Průjezd autobusů přes Husovo náměstí není
možný, je možné pouze vjezd ze směru od Horské brány, otočení se na Husově náměstí a výjezd stejným směrem.
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 395- 17082/18
RM nesouhlasí s průjezdem autobusů přes Husovo náměstí v době konání Světového a Evropského poháru v paralympijské
lukostřelbě v termínu ode dne 29.06. do dne 08.07.2018.
RM 395 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.9 Jmenování ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/9

Identifikace:

Dne 09.05.2018 se uskutečnilo konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola
Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod. Zápis z konkurzního řízení byl předán přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval radní o výsledku VŘ - konkurzní komise doporučuje na 1. místě Mgr. Vladimíra Milta a na 2. místě Mgr.
Bc. et Bc. Nikolu Košťálovou.
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 395- 17083/18
RM v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 09.05.2018 jmenuje pana Mgr.
Vladimíra Milta na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod, s účinností ode dne 01.08.2018 a pověřuje ST podpisem příslušných dokumentů.
RM 395 Jmenuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

5.10 Jmenování ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod
Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/10

Identifikace:

Dne 09.05.2018 se uskutečnilo konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod. Zápis z
konkurzního řízení byl předán přímo na jednání RM.
K rozhodnutí:
Jmenovat ředitele/ku Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1209,
okres Náchod
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
MST informoval o průběhu VŘ na ředitele ZUŠ B. Smetany. Oba uchazeči nebyli konkurzní komisí doporučeni na
pozici ředitel/ka ZUŠ B. Smetany a nebylo ani hlasováno o pořadí jednotlivých kandidátů. Dále MST zmínil dvě
varianty dalšího postupu: 1/ jmenovat jednoho z kandidátů na místo ředitele ZUŠ B. Smetany i přes doporučení
konkurzní komise, 2/ vyhlásit nové VŘ. Radní odsouhlasili postup č. 2, a to vypsání nového VŘ na pozici ředitel/ka
ZUŠ B. Smetany. Do něj se mohou přihlásit i oba dosavadní uchazeči.
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 395- 17084/18,
(uložen úkol číslo 23124).
RM se seznámila s výsledky konkurzního řízení na místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod ze dne 09.05.2018 ve znění přílohy č RM 395 5/10. RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení nového konkurzního řízení.
RM 395 Ukládá.

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

5.11 Žádost Spolku Krčín o zapůjčení prodejních setů a zeleného koberce na akci "Dobrý den, sousedé"
Zdroj. dokum.: RM 395 - 5/11

Identifikace:

Spolek Krčín pořádá dne 26.05.2018 akci "Dobrý den, sousedé", z tohoto důvodu žádá RM o zapůjčení 5 ks
prodejních stánků a 1 dílu zeleného koberce pro divadelní představení dětí ze školní družiny "ZŠ Krčín". Žádost viz
zdrojový dokument v příloze č. RM 395 - 5/11 na tzv. "žlutém papíře".
K rozhodnutí:
Projednat žádost + ne/souhlasit se zapůjčením 5 ks prodejních setů a 1 dílu zeleného koberce pro divadelní
představení dětí ze školní družiny "ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Stanovisko OŠKS + OF: Doporučujeme souhlasit. Stanovisko TS: Souhlasíme za předpokladu, že si žadatel zajistí
dopravu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Radní rozhodli, že požadovaný majetek bude žadatelům zapůjčen s tím, že si pořadatel zajistí dopravu svépomocí.
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 395- 17085/18,
(uložen úkol číslo 23125).
RM souhlasí se zapůjčením 5 ks prodejních stánků a 1 dílu zeleného koberce pro divadelní představení dětí ze školní družiny
"ZŠ Krčín" pro Spolek Krčín v rámci akce "Dobrý den, sousedé". RM ukládá TS zajistit zapůjčení požadovaného majetku ve
znění přílohy č. RM 395 - 5/11 s tím, že pořadatel si zajistí odvoz materiálu z areálu TS v pátek 25.05.2018 a jeho vrácení
zpět v pondělí 28.05.2018.
RM 395 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 4.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 395 - 9.5.2018

Finance

15:40

OF

6.1 Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO
Identifikace:
Z důvodu zničení stávajícího workoutového hřiště spadlým stromem a jeho plánované obnovy navrhují TS schválení
rozpočtového opatření - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o částku 180 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit RO.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Ing. P. Neumann - dotaz na krytí takovýchto škod pojištěním.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17086/18,
(uložen úkol číslo 23126).
RM schvaluje RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o částku 180 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §
6402 - vratky nevyčerpaných dotací ve výši 100 tis. Kč a § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje)
ve výši 80 tis. Kč.
RM 395 Schvaluje.

STIS

Stránka 38 z 41

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 7

RM 395 - 9.5.2018

Různé

15:45

7.1 Žádost o vyjádření podpory a zájmu o spolupráci sociální službě Anděl na drátě
Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/1 - Flash Příloha: RM 395 - 7/1 - Flash

Identifikace:

Asistenční a tísňová služba Anděl na drátě požádala RM o vyjádření podpory a zájmu o spolupráci pro to, aby jejich
služba v souvislosti a aktualizací krajské sítě sociálních služeb byla do ní zařazena.
K rozhodnutí:
Ne/vyjádřit podporu a zájem města Nové Město nad Metují o službu asistenční a tísňové péče Anděl na drátě.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 395 - 7/1.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 395- 17087/18
RM nesouhlasí s podporou a nemá zájem o spolupráci s asistenční a tísňovou péčí Anděl na drátě od poskytovatele Linnet
eu s.r.o.
RM 395 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 10.04.2018
Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/2 - Flash Příloha: RM 395 - 7/2 - Flash

Identifikace:

Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 10.04.2018 - viz příloha č. RM 395 - 7/2.
K rozhodnutí:
Projednat a seznámit se se zápisem OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 395- 17088/18
RM bere na vědomí Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 10.04.2018, ve znění přílohy č. RM 395 - 7/2, a
ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Zápis z Valné hromady společnosti Společnost Horní Labe a.s. ze dne 23.04.2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/3 - Flash Příloha: RM 395 - 7/3 - Flash

Zápis z Valné hromady společnosti Společnost Horní Labe a.s. ze dne 23.04.2018 ve znění přílohy č. RM 395 - 7/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí Zápis z Valné hromady společnosti Společnost Horní Labe a.s. ze dne 23.04.2018.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 395- 17089/18
RM bere na vědomí Zápis z Valné hromady společnosti Společnost Horní Labe a.s. ze dne 23.04.2018 ve znění přílohy č.
RM 395 - 7/3.
RM 395 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

7.4 Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/4 - Flash Příloha: RM 395 - 7/4 - Flash

Identifikace:

Ve středu dne 06.06.2018 se v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují uskuteční od 17:00 hodin seminář pod
názvem Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020. Veřejnost zde bude seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu
zastaralých zdrojů vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Plánovaná akce byla mj. zpropagována
prostřednictvím e-mailu, vývěsek na MěÚ, plakátovacích ploch ve městě, městského rozhlasu, světelných novin a
webových stránek města Nové Město nad Metují.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informaci o veřejném semináři.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 395- 17090/18,
(uložen úkol číslo 23127).
RM bere na vědomí informaci o veřejném semináři Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, který se uskuteční dne 06.06.2018 od 17:00 hodin v
malém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy č. RM 395 - 7/4.
RM 395 Bere na vědomí.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 6.6.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Žádost Východočeského muzea v Pardubicích o poskytnutí znaku města
Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/5 - Flash Příloha: RM 395 - 7/5 - Flash

Identifikace:

Východočeské muzeum v Pardubicích žádá RM o poskytnutí znaku Nové Město nad Metují a znaku Krčína pro
výstavní účely - viz příloha RM 395 - 7/5.
K rozhodnutí:
Schválit poskytnutí znaku města Nové Město nad Metují a znaku Krčína.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 395- 17091/18
RM souhlasí s poskytnutím znaku města Nové Město nad Metují a znaku Krčína, a to v elektronické podobě, žadateli
Východočeskému muzeu v Pardubicích, za účelem připravované nové expozice o šlechtickém rodu Pernštejnů, ve které
budou prezentovány bývalé majetky tohoto rodu, k nimž patří i významné lokality v Novém Městě nad Metují. RM ukládá OI
(OSÚ) zajistit zaslání znaku města Nové Město nad Metují a znaku Krčína žadateli v co nejlepším rozlišení (ve formátu Ai /
Adobe ilustrator / nebo cdr).
RM 395 Ukládá.

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Výsledek výběrového řízení na pozici referenta cestovního ruchu Oddělení školství, kultury a sportu
Zdroj. dokum.: RM 395 - 7/6 - Flash Příloha: RM 395 - 7/6 - Flash

Identifikace:

RM svým usnesením č. RM 393-16997/18 ze dne 09.04.2018 schválila navýšení počtu pracovních míst o jedno
funkční místo referenta cestovního ruchu na Oddělení školství, kultury a sportu, Odboru finančního, a to s platností
ode dne 01.07.2018. Dne 30.04.2018 se uskutečnilo výběrové řízení na tuto pozici. Do výběrového řízení se přihlásili
tři uchazeči. Jeden uchazeč se z výběrového řízení omluvil. Výběrová komise vybrala na pozici referenta cestovního
ruchu paní Michaelu Minárikovou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Bod vložen na základě žádosti místostarosty.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Ing. P. Neumann informoval o připomínkách části veřejnosti k tomuto VŘ.
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 395- 17092/18
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na pozici referenta cestovního ruchu Oddělení školství, kultury a sportu
Odboru finančního.
RM 395 Bere na vědomí.
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Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 9.5.2018
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.
Tisk: 16.5.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 395 - 9.5.2018

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 395:

9.5.2018 15:17:25

Příští porada bude: RM 396, 21.5.2018, 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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