Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 312 (ve volebním období 6. zasedání) ze dne: 19.1.2015
kancelář starosty
od 13:00
hodin
Účast na jednání RM 312 :
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 Mgr. Josef Petera
11 Marie Horáková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Jana Továrková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:50
místostarosta (Město)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:50
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:50
vedoucí odboru (Odbor správní)
13:05
13:54
vedoucí oddělení (Oddělení dopravy a
13:05
13:54
silničního hospodářství)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:56
17:12
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:56
14:19
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:27
16:47
města)
architekt (Architekt)
14:27
16:47
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:47
17:12
města)

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

zástupkyně vedoucího OŽP

Částečná

14:19

14:25

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 312 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 26.1.2015

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné zasedání rady města
RM 312 (ve volebním období 6. zasedání) ze dne: 19.1.2015
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:

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

13:00
13:30
14:00
16:10
16:30
16:40
17:15

ST
OMM
OMM
OMM
OSKS
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání RM 312 :
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 Mgr. Josef Petera
11 Marie Horáková
12 Ing. Libor Pozděna
13 Miluše Šulcová
14 Ing. Simona Vojnarová
15 Mgr. A. Vít Lukas
16 Pavel Horvat

Hosté:
1
Mgr. Jana Továrková

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
18:50
místostarosta (Město)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
radní (Rada města)
13:00
18:50
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
18:50
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
18:50
vedoucí odboru (Odbor správní)
13:05
13:54
vedoucí oddělení (Oddělení dopravy a
13:05
13:54
silničního hospodářství)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:56
17:12
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:56
14:19
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
14:27
16:47
města)
architekt (Architekt)
14:27
16:47
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:47
17:12
města)
zástupkyně vedoucího OŽP

14:19

14:25

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

Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 312 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 311) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 311 ze dne 5.1.2015 :

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

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 312

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

RM 286- 12147/14

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

18 278
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 27.4.2015

, výchozí: 27.4.2015

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

Investiční a další požadavky OV Vrchoviny na rok 2014 - vývěska s mapou č. p. Vrchovin a s vyznačením firem

Usneseni:: RM ukládá OMM prověřit, kolik Kč by stálo vytvoření samostatné mapy č. p. Vrchovin s uvedením firem sídlících ve
Vrchovinách, a to včetně nákladů na vybudování potřebné vývěsky, kam by byla mapa umístěna.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na zpracování mapy p. Andělem, DiS. Podle jeho sdělení - blíží se k
finálnímu konci. Náklady na vybudování spojíme s novým úkolem, který byl uložen na PVO dne 13.01.2015. Úkol
pojednává o rozšíření vývěsních tabulí nejen ve Vrchovinách, ale i v dalších částech města (Spy, Krčín). RM 312
schválen nový termín: 27.4.2015 (Viz "Hlášení o plnění úkolu".)
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 298- 12650/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 788
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Žádost ředitele Městské knihovny Nové Město nad Metují - bezpečnost na zahradě MKN
Int: OSN/213

Usneseni:: RM ukládá OMM zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 finanční částku na PD "Revitalizace zahrady u městské
knihovny v Novém Městě nad Metují" a dále v samostatné položce finanční částku na realizaci I. etapy, nezbytné pro
zajištění základní bezpečnosti při akcích pořádaných na této zahradě, tj. vybudování opěrná zídky s bezbariérovou
rampou a oplocení, vše rovněž do rozpočtu na rok 2015. V případě, že nebude schválena položka na PD na celou
revitalizaci zahrady, pak ještě doplnit částku na realizaci první etapy o položku na zpracování dílčí PD.
Plnění:
Splněno. Projektová dokumentace bude zajištěna ze strany ORM. Oprava opěrné zdi bude zajištěna ze strany OSN,
pokud bude návrh rozpočtu s těmito položkami schválen na ZM dne 26.02.2015.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 301- 12723/14

Odpovídá (Garant) : MST

18 857
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Žádost o opravu přístupové komunikace u domu č. p. 41 v ul. T. G. Masaryka 41

Usneseni:: RM ukládá TS zařadit do rozpočtu na rok 2015 položku na opravu přístupové komunikace k bytovému domu č. p. 41 v
ul. T. G. Masaryka 41 a v uvedeném roce provést opravu.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 312 schválen nový termín: 2.2.2015 (Požadovaná částka bude vložena do
návrhu rozpočtu TS na rok 2015, návrh bude odevzdán v průběhu ledna 2015, předpokládaná realizace květen 2015.)
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 303- 12823/14
18 953
Věc:

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

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Zveřejnění zásobníku investičních akcí města

Usneseni:: RM ukládá OMM zrevidovat současný zásobník investičních akcí. Dále RM ukládá OMM zrevidovaný zásobník
předložit do RM, která rozhodne o podobě zveřejnění tohoto zásobníku na webových stránkách města Nové Město nad
Metují.
Plnění:
Bude předloženo jako samostatný bod na RM 312, která se koná dne 19.01.2015.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 303- 12845/14

Odpovídá (Garant) : ST

18 964
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Vydání omalovánek s motivy Nového Města nad Metují - podnět KKULT

Usneseni:: RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OF zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 částku 40.000 Kč na vydání
omalovánek s motivy Nového Města nad Metují.
Plnění:
Splněno. Částka 40.000 Kč na vydání omalovánek s motivy Nového Města nad Metují je zapracovaná do návrhu
rozpočtu na rok 2015.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 305- 12910/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 078
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Usneseni:: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a s udělením práva provést stavbu
Rekonstrukce Místní sítě NTL/STL Nové Město nad Metují ul. Příčná, Okružní, Nová, Řadová, vč. jejích součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemcích p. p. č. 738/1, 664/4, 645/121, 665/8, 645/34, 645/40 v
majetku města, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují a pověřuje starostu podpisem
smlouvy, která je v příloze - pc 9068/1 - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 305- 12912/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 080
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

Usneseni:: RM souhlasí se zřízením věcného břemene osobní služebnosti spočívající v právu oprávněné, ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO 24729035, zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy IE-12-2003012/VB/1 - Nové
Město nad Metují ul. Havlíčkova, rekonstrukce NN, kNN na částech těchto pozemků p. p. č. 2050/1, 2050/4, 2176/9 a
2238 v k. ú. Nové Město nad Metují a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 50 Kč/bm + DPH v
zákonné výši v rozsahu 94 m dle geometrického plánu č. 1871-30/2013 s tím, že náklady na vklad práva osobní
služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněná. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti, viz příloha pc - 8961/1 - návrh smlouvy, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13065/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 226
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: TS = Technické služby

, výchozí: 19.1.2015

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

Plnění splatného úkolu - koupě ručně vedeného zametače sněhu - RO

Usneseni:: RM bere na vědomí plnění splatného úkolu č. 19128 z RM č. RM 307-12982/14 a ukládá TS dopracovat předložený
přehled techniky v příloze č. RM 309 - 1/1 o komplexní harmonogram obnovy - tzn. časový i finanční plán až do roku
2020 s tím, že prioritou je zajištění bezpečnosti zaměstnanců, funkčnost techniky a provozní ekonomika.
Plnění:
Splněno. Podrobnosti viz tabulka "Plán obnovy techniky TS" v příloze č. RM 312 - 1/1, kde je vyčíslen možný nákup.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13067/14
19 227
Věc:

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

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Pronájem pozemku pod stavbou k podnikání v ul. T. G. Masaryka

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít s pí Libuší Matoušovou, IČO: 11160837, Johnova 310, Nové Město nad Metují, provozovna:
T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, smlouvu o nájmu pozemku stavební parcela č. 307/2 o výměře
114 m2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, jako plochu pod dočasnou stavbou
provozovny a její přístavby (dle příslušných povolení), a to na dobu 2 let ode dne 17.12.2014 za nájemné dle nabídky
ve výši 125 Kč za 1 m2 a rok předložené ke zveřejněnému záměru města žadatelkou dne 21.11.2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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RM 309- 13068/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 228
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Veřejná parkoviště na Komenského ulici, sleva z nájmu za permanentky pro služební vozidla města

Usneseni:: RM ukládá OMM uzavřít na období ode dne 01.01.2015 do dne 31.12.2015 s nájemcem zpoplatněných veřejných
parkovišť v Komenského ulici (u Rychty a před bankami), p. Karlem Balašem, příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu s
tím, že sjednané roční nájemné ve výši 14.520 Kč (bez DPH 12.000 Kč) se snižuje o 145 Kč (bez DPH o 120 Kč)
měsíčně, a to jako kompenzace za permanentky na parkování po nezbytně nutnou dobu pro 6 služebních vozidel
města Nové Město nad Metují, 1 vozidlo městské knihovny a 2 služební vozidla městského střediska sociálních služeb
s tím, že nájemce jiný způsob vybírání parkovného než je parkovné stanovené smlouvu o nájmu používat nebude.
Roční nájemné za obě parkoviště pro rok 2015 bude vč. DPH činit 12.780 Kč.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13072/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 230
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Převod pozemku společností FATO real s.r.o.

Usneseni:: RM bere na vědomí převod části pozemku p. p. č. 696/46 o výměře 131 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
geometrickým plánem č. 1960-6/2014 ze dne 31.7.2014, viz příloha - pc geometrický plán, označeného p. p. č. 696/66
o výměře 131 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 4674 pro k. ú. A obec
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO Real s.r.o., původně určeného k zastavění RD, na paní Mgr. K. F. a pana
Bc. D. F., kteří uvedenou část pozemku dlouhodobě užívají jako zahradu a je připlocena k jejich pozemku, na kterém
mají postavený RD čp. 883 v ul. Československé Armády s tím, že pozemek p. p. č. 696/66 o výměře 131 m2, druh
pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad Metují nebude použit k zastavění RD.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13076/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 234
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín:

2.2.2015

, výchozí:

2.2.2015

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

Veřejná zakázka - „III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“

Usneseni:: RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodla o vyloučení uchazeče SaM silnice a mosty a.s.,
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „III/28520
Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“. RM, na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, bere na vědomí zadání celé této veřejné
zakázky firmě Poor, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560 za celkovou nabídkovou
cenu 29.315.707,05 Kč bez DPH (35.472.005,53 Kč vč. DPH) s celkovou dobou realizace stavby v trvání 30 týdnů. RM
souhlasí se zadáním části veřejné zakázky „III/28520 Vrchoviny – Nové Město nad Metují, ul. Náchodská“, která bude
provedena pro město Nové Město nad Metují, firmě Poor, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO:
43005560, za nabídkovou cenu pro Nové Město nad Metují ve výši 791.160,17 Kč bez DPH (957.303,81 Kč vč. DPH).
RM schvaluje na tuto část zakázky Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací pro Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou POOR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, IČO: 43005560
a pověřuje ST jejím podpisem, dále pověřuje ST podpisem Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o
výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. RM 312 schválen nový termín: 2.2.2015 (SOD prozatím podepsána nebyla.
Běží odvolací lhůty.)
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

RM 309- 13092/14
19 242
Věc:

Provede: OSKS = Oddělení školství, kultury a sportu
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 19.1.2015

, výchozí:

19.1.2015

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

Žádost o závaznou položku rozpočtu pro rok 2015 - MKN

Usneseni:: RM souhlasí se zařazením částky 30.000 Kč do rozpočtu Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2015 na
úhradu nákladů spojených s uspořádáním letecké akrobacie p. Martina Šonky na Husově náměstí dne 07.05.2015 v
rámci oslav Dne vítězství. RM ukládá OF zapracovat tuto částku do rozpočtu Městské knihovny Nové Město nad Metují
na rok 2015.
Plnění:
Splněno. Částka 30.000 Kč je zapracovaná do návrhu rozpočtu MKN na rok 2015.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.1.2015

Provede: OSV = Odbor sociálních věcí

RM 309- 13099/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 247
Věc:

Termín:

2.3.2015

, výchozí:

2.3.2015

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

Služby MSSS OÁZA - výhled

Usneseni:: RM ukládá OSV zpracovat ve spolupráci s MSSS OÁZA na základě existujících demografických údajů výhled prognózu o tom, jaký se předpokládá další vývoj v oblasti služeb poskytovaných touto organizací, včetně uvedení
návazných potřeb na případné navyšování počtu zaměstnanců pro jednotlivé služby, které nyní MSSS OÁZA zajišťuje.
To vše doplnit i o odhad finančních dopadů na městský rozpočet.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Příprava prognózy probíhá. RM 312 schválen nový termín: 2.3.2015 (Z důvodu
pracovní zaneprázdněnosti MSSS Oáza v souvislosti s vypořádáním žádostí o dotace, jejich vyúčtováním apod.)
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

Odpovídá (Garant) : ST

19 259
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

RM 309- 13113/14

, výchozí: 19.1.2015

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

Komise RM

Usneseni:: RM jmenuje předsedy jednotlivých komisí Rady města Nové Město nad Metují a členy těchto komisí ve znění upravené
přílohy č. RM 309 - 7/6. RM ukládá ST provést písemné jmenování předsedů i jednotlivých členů komisí a zabezpečit
zveřejnění všech komisí včetně jejich obsazení na webových stránkách města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 309- 13115/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 261
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 19.1.2015

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

Pracovní skupiny

Usneseni:: RM schvaluje obsazení pracovních skupin dle návrhu ve znění upravené přílohy č. RM 309 - 7/8 a ukládá ST provést
písemné jmenování členů těchto skupin a zabezpečit jejich zveřejnění včetně jejich obsazení na webových stránkách
města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 310- 13119/14

Odpovídá (Garant) : ST

19 280
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí:

19.1.2015

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

Dům zdraví (DZ) - koncepce budoucího přístupu

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s OF shromáždit podklady pro stanovení odhadu fixních provozních nákladů v DZ a po
jejich zpracování svolat schůzku zainteresovaných ve složení: ST, MST, Ing. Maur, OF a OMM.
Plnění:
Splněno. Schůzka se uskutečnila dne 12.01.2015 v kanceláři ST.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 310- 13120/14
19 281
Věc:

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

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Areál bývalých kasáren - koncepce

Usneseni:: RM ukládá OMM ve spolupráci s pověřeným zastupitelem zpracovat a předložit návrh úpravy Studie zeleně o rozšíření
zelené plochy ve spodní části autoparku v areálu bývalých kasáren.
Plnění:
K tomuto úkolu se uskutečnila schůzka za přítomnosti zástupců OMM, ST, ARCH a zástupce územního plánování. Byl
projednán uvedený požadavek ve vztahu k novému projednávanému ÚP a bylo dohodnuto, že k tomuto tématu bude
svolán seminář pro zastupitele. Více v samostatném bodě v programu RM 312.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 26.1.2015

RM 310- 13126/14

Odpovídá (Garant) : TAJ

19 287
Věc:

Provede: OVRR = Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Regulační plán Rychta

Usneseni:: RM ukládá OVRR zpracovat a předložit informace týkající se možného dílčího změkčení podmínek Regulačního plánu
Rychta v kontextu platné legislativy.
Plnění:
Regulační plán Rychta předepisuje jednoznačně a poměrně podrobně plošné a prostorové podmínky pro výstavbu zejména plochu zástavby, počet podlaží, tvar střech, možnosti funkčního využití apod. Regulativy pro posuzování
záměrů v území jsou pro nás závazné. V podrobnosti RP je jakékoliv změkčení značně omezené - nelze např.
uvažovat o výstavbě přízemního objektu, když RP stanovuje 3 podlaží. Dalo by se např. diskutovat nad některými
úpravami tvaru objektu, architektonického vzhledu, barevného řešení apod. Jednoznačně stanovené regulativy však
musí být dodrženy, jinak by se musel měnit celý RP, tzn., že pokud by byl platný RP v určitých parametrech
nevyhovující, je možné ho změnit v částečném nebo plném rozsahu. Pokud by se ZM rozhodlo tento RP nevyužívat a
vrátit se k původnímu stavu, tak stavební zákon umožňuje RP i zrušit.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13130/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 304
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Prodej pozemku z majetku města ve Vodárenské ulici

Usneseni:: RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku pozemková parcela č. 715/1 cca o výměře 40 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města
zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují dle přílohy - pc 10339/3 návrh záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13133/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 306
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Směna pozemku pro chodník v ulici Na Táboře

Usneseni:: RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek pozemková parcela č. 2352 o výměře 44 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, odděleného GP č. 1955-174/2014 z pozemku stavební parcela č. 83 o výměře 289 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 14 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují z podílového
spoluvlastnictví pana R. H. a paní K. U. za pozemek pozemková parcela č. 2281/4 o výměře 44 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, oddělený GP č. 1955-174/2014 z pozemku pozemková parcela č. 2281 o výměře 124 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který je ve
vlastnictví města, viz příloha - pc návrh záměru města.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13134/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 307
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Nabídka na odkoupení pozemků (přesun z RM 308 - 2/2)

Usneseni:: RM doporučuje ZM nesouhlasit s přijetím nabídky p. J. R. na odkoupení podílu o velikosti 1/2 pozemků o celkové
výměře 9150 m2, a to p. p. č. 1214, druh pozemku lesní pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č.
1238, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1239, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní pozemek,
a p. p. č. 1369/3, druh pozemku orná půda, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 787 pro obec a k. ú.
Nové Město nad Metují z důvodu požadované vysoké kupní ceny za pozemky, které jsou v územním plánu vedeny jako
lesní a orná půda.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13139/15
19 312
Věc:

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

Termín: 19.1.2015

, výchozí: 19.1.2015

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

Žádost nájemce bytové jednotky o možnost splacení pohledávky na splátky
Int: OSN/270

Usneseni:: RM souhlasí se žádostí nájemce bytové jednotky (p. K. V. a pí I. Š.) v bytovém domě o možnost splacení dlužné
částky ve výši 1.110 Kč vč. DPH, formou 2 splátek ve výši 550 Kč splatných v měsíci leden a únor 2015.
Plnění:
Splněno. OSN bere na vědomí a o vyřízení žádosti informovala žadatele.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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Tisk: 26.1.2015

RM 311- 13145/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 316
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 19.1.2015

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

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

Usneseni:: RM schvaluje aktualizaci Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve
znění přílohy č. RM 311 - 7/3 a zároveň ruší zásady schválené usnesením č. RM 284-12078/14 ze dne 06.01.2014.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13146/15

Odpovídá (Garant) : ST

19 317
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 19.1.2015

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

Žádost o souhlas s použitím znaku města k nekomerčním účelům

Usneseni:: RM souhlasí s použitím znaku města k nekomerčním účelům - jednorázově k bakalářské práci p. P. H. RM ukládá OI
kontaktovat žadatele a zaslat mu znak města.
Plnění:
Splněno. Dne 14.01.2015 žadatel potvrdil doručení zprávy se znakem města.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13149/15

Odpovídá (Garant) : MST

19 318
Věc:

Termín: 19.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu

, výchozí: 19.1.2015

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

Zadání pro komise RM

Usneseni:: RM ukládá MST zpracovat návrh zadání témat pro činnost komisí RM.
Plnění:
Splněno. Zařazeno do programu jednání RM 312 článek Různé.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

RM 311- 13150/15
19 319
Věc:

Termín: 19.1.2015

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

, výchozí: 19.1.2015

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

Doplnění nových členů do komisí RM

Usneseni:: RM jmenuje novým členem komise kulturní: p. Jiřího Hladíka, paní Annu Knappovou, paní Evu Kupkovou, Mgr.
Václava Kupku. RM jmenuje novým členem komise regenerační: p. Ondřeje Daňka, DiS. RM jmenuje novými členy
partnerského výboru: Mgr. Irenu Kupkovou a p. Petra Myšičku. RM jmenuje nový členem komise sociálněrozmisťovací: Mgr. Václav Böhma. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
26.1.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS

Stránka 9 z 35

Tisk: 26.1.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

RM 312 - 19.1.2015

Kontrola úkolů

13:00

V

ST

1.1 Plnění splatného úkolu - koupě ručně vedeného zametače sněhu - RO - harmonogram obnovy techniky
IDENTIFIKACE: Jedná se plnění splatného úkolu č. 19226 z RM 309-13065/14 ve znění: "RM bere na vědomí plnění
splatného úkolu č. 19128 z RM č. RM 307-12982/14 a ukládá TS dopracovat předložený přehled techniky v příloze č. RM
309 - 1/1 o komplexní harmonogram obnovy - tzn. časový i finanční plán až do roku 2020 s tím, že prioritou je zajištění
bezpečnosti zaměstnanců, funkčnost techniky a provozní ekonomika." TS úkol splnily + podrobnosti k plnění úkolu
předkládají v příloze č. RM 312 - 1/1 - Plán obnovy techniky TS, kde je vyčíslen možný nákup.
K ROZHODNUTÍ: RM
může vzít návrh pouze na vědomí, ale případně i návrh schválit s tím, že podle navrženého harmonogramu budou
předkládány i návrhy do jednotlivých ročních rozpočtů TS.
PROJEDNÁNÍ: OF - pro obnovu za letošní rok vedoucí TS vše
potřebné předložil. Ing. Maur - posuzuje to vedoucí TS i z hlediska bezpečnostního? OF - určitě ano. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 1. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13152/15
RM schvaluje předložený harmonogram obnovy techniky a ukládá TS podle něj předkládat návrhy konkrétních položek do
jednotlivých ročních rozpočtů TS.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

1.2 Informace z OS - ODSH, OVV a OŽÚ
IDENTIFIKACE: Na základě požadavku MST pana Ing. Michala Besedy, MBA, proběhlo krátké seznámení radních s
aktuální činností a s řešenou problematikou OS (odboru správního), ODSH (oddělení dopravy a silničního hospodářství),
OVV (oddělení vnitřních věcí) a OŽÚ (obecního živnostenského úřadu). Informace přednesli vedoucí OS, pan Mgr. Josef
Petera a jeho zástupkyně, paní Marie Horáková, která je zároveň vedoucí ODSH.
K ROZHODNUTÍ: Informace na
vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí ODSH - paní M. Horáková prezentovala statistický přehled úkonů, které její oddělení
vykonávalo v uplynulém roce. Tyto informace jsou mj. podkladem pro zprávu o činnosti města a MěÚ za rok 2014, kterou
zajišťuje MST a která by měla být předána na vědomí ZM i veřejnosti. Dále seznámila radní se změnami, které mají vliv na
činnost oddělení ode dne 01.01.2015 a s problémy, které jsou s těmito záležitostmi spojeny. Ing. Maur se dotázal na to, zda
je nějak sledována efektivita a produktivita výkonu. ST a TAJ vysvětlili, jak byly tyto záležitosti v minulosti řešeny v rámci
provedeného organizačního a personálního auditu. Ing. Maur doporučil k zamyšlení využít v budoucnu nějaké srovnávací
procesy s efektivitou obdobných úřadů v jiných městech (např. Balanced Scorecard - tj. systém vyvážených ukazatelů
výkonnosti). Mgr. Petera shrnul aktuality z OVV - informoval o změnách na matrice - viz přechod působností ze zákona o
rodině do zákona o matrikách a do nového občanského zákoníku. Bylo ukončeno udělování občanství - přesunuto na kraj.
Dále zazněla informace o tom, že dojde ke vzniku nového volebního okrsku, a to v souvislosti s rozdělením největšího okrsku
Na Františku". Je to praktické opatření pro zajišťování bezproblémového průběhu voleb. Bude zpracován návrh na stanovení
hranic okrsku. Volební místnost bude v jídelně SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují v areálu bývalých kasáren. Podané
informace byly doplněny statistikou úkonů - zazněla také informace o stálém poklesu počtu obyvatel - mj. i více
odstěhovaných, než přistěhovaných. K agendám OŽÚ byly podány informace o dlouhodobě sníženém počtu pracovnic o
jednu z důvodů dlouhodobé nemoci. To má vliv na značné omezení kontrolní činnosti. Probíhá také proces digitalizace všech
podkladů tak, aby byly tyto dokumenty dostupné pro všechny živnostenské úřady v ČR. Podrobný záznam vystoupení s
konkrétními statistikami je uložen u ostatních příloh zápisu.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Josef Petera, vedoucí odboru - Odbor
správní
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Tisk: 26.1.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 312 - 19.1.2015

Majetkoprávní úkony

13:30

V

OMM

2.1 Pronájem pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Pozemek pozemková parcela č. 598/11 o výměře 446 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada, ve
vlastnictví města vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Kčín a obec Nové Město nad Metují je pronajat s účinností ode dne
01.02.2013 manželům K. jako oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii u letiště, viz přílohy - pc 10726/1 snímek mapy a pc
10726/2 foto. Nájemci podali dne 24.11.2014 výpověď ze smlouvy s tím, že nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní
lhůty dne 28.02.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí výpověď z nájmu, rozhodnout o zveřejnění pronájmu a schválit
předložený návrh zveřejnění.
ODŮVODNĚNÍ: Za předpokladu neměnného užívání pozemku jako zahrady souhlasí přísl.
odbory s pronájmem za stejných podmínek jako v obdobných případech (tříměsíční výpovědní lhůta apod.). OV Krčín: S
opětovným pronájmem souhlasí. OMP: Ode dne 24.11.2014 evidujeme žádost o pronájem pí J. T.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13153/15,
(uložen úkol číslo 19392).
RM souhlasí s návrhem záměru města, dle přílohy pc 10726/3, a ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako
zahradu nejvyšší nabídce nájemného pozemek pozemková parcela č. 598/11 o výměře 446 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku
zahrada, a to ode dne 01.03.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a ve stávajícím stavu s tím, že minimální
cena nájmu je 5,50 Kč za 1 m2 a rok.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem pozemku z majetku města
IDENTIFIKACE: Pozemek pozemková parcela č. 616/1 o výměře 127 m2 v k. ú. Spy, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, viz
příloha - pc 7563/1 snímek mapy. Žadatel Mgr. J. Z. požádal o pronájem poté, co město nesouhlasilo s prodejem tohoto
pozemku do jeho vlastnictví. V místě není dořešena trasa kanalizace, možnost vedení sítí. Požadovaný pozemek je zaplocen
a tvoří součást zahrady žadatele (keře, zeleň), na části je pak skladován materiál a dřevo, viz příloha pc 7563/2 foto.
K
ROZHODNUTÍ: 1) Nesouhlasit s pronájmem pozemku a požadovat vyklizení a zpřístupnění jako obecní cesty - viz
stanovisko OV Spy, 2) uložit OMM zpracovat návrh zveřejnění celého pozemku nebo pouze jeho části.
ODŮVODNĚNÍ:
ARCH: Souhlasí s pronájmem pozemku za předpokladu vyčlenění prostoru 1,85 x 2 m pro dočasné umístění autobusové
čekárny u zastávky Chlístovská - dočasné řešení dle návrhu v příloze č. 7563/3. Pro obyvatele Spů je však nutné nalézt
definitivní řešení pro vybudování čekárny pro autobusovou dopravu v centru obce. Dále souhlasí s pronájmem zbylého
pozemku za běžných smluvních podmínek. ORM: Souhlasí s pronájmem s podmínkou, že nebude-li autobusová zastávka
přemístěna na náves nebo jiné vhodné místo, je třeba pronájem pozemku upravit tak, aby na pozemek, pokud to bude
povoleno všemi orgány, bylo možné postavit malou čekárnu pro autobusovou zastávku dle návrhu ARCH. Další podmínkou
pronájmu by pak bylo, že žadatel dá souhlas k umístění čekárny. OVRR: Pozemek je veden v územním plánu v ploše
venkovského bydlení, tudíž užívání jako zahrada či vybudování čekárny není v rozporu. Pokud není v dohledné době záměr
na využití pozemku pro veřejnou cestu, jevil by se pronájem jako pochopitelný. TS: navrhuje nerealizovat přístřešek a
zaplocené pronajmout. Sloup na kraji cesty je pravděpodobně v majetku Telecomu. OMP: Stávající čekárna v roce 1991
změnila majitele, dopravce označník přesunul 2014 na druhou stranu silnice právě k pozemku 616/1. Nachází se zde také
sloup telekomunikačního vedení. OV Spy: Doporučuje neprodávat ani nepronajímat a požaduje tento pozemek opět
zpřístupnit jako obecní cestu. Dále navrhl vejít v jednání s dopravcem o možném umístění zastávky na návsi.
PROJEDNÁNÍ: ST - navrhl řešit současný stav pronájmem. K související problematice autobusové čekárny se vyjádřil Ing.
Prouza. TAJ informoval o tom, že OMM má v dané věci úkol z PVO a vezme tyto informace v potaz.
VYSVĚTLENÍ: Miluše
Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13154/15,
(uložen úkol číslo 19393).
RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města pronajmout pozemek parc. č. 616/1 o výměře 127 m2 v k. ú. Spy,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vedený na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad
Metují.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Pozemky: p. p. č. 303/1 o výměře 14 907, druh pozemku orná půda a p. p. č. 611/3 o výměře 3 341, druh
pozemku orná půda, oba pozemky v k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město
nad Metují jsou užívány na základě smlouvy o nájmu ze dne 03.01.2008 k zemědělským účelům p. Alešem Sychrovským,
bytem Vršovka 21, IČO: 62730371. Pan Sychrovský požádal i o pronájem (pacht) pozemku p. p. č. 612 o výměře 892 m2,
druh pozemku orná půda, viz přílohy - pc 8830/1 snímek mapy a pc 8830 foto.
K ROZHODNUTÍ: 1) Souhlasit se
zveřejněním záměru, 2) nesouhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě změn podle nového občanského
zákoníku, požadavku stávajícího nájemce a změny ceníku nájmů bude smlouva o nájmu nahrazena pachtovní smlouvou zemědělský pacht. OV Spy a TS: K pronájmu, resp. pachtu nemají připomínek. ORM: Souhlasí s pachtem, ale upozorňuje, že
pozemek p. č. 612 lze v budoucnu obnovit jako polní cestu, proto nesouhlasí s příp. prodejem. ARCH: Vítal by otevření
debaty o zachování historických cest v polích. Zastává názor, že krajina se má vrátit do stavu, kdy v ní byly obsaženy cesty
spojující lidi a místa. Konkrétně zde je původní cesta na Vršovku zorána a lidé musí chodit po úzké silnici. Nový ÚP
všeobecně předpokládá obnovu a zachování cest, které budou sloužit jako důležitý krajinotvorný prvek. OVRR: V platném i
novém ÚP pozemky vedeny v ploše zemědělské, tudíž jejich využívání je plně v souladu. Součástí mohou být i polní cesty.
Kdyby se uvažovalo o záměru vybudování cesty, měla by být ve smlouvě možnost výpovědní lhůty. OMP: Zemědělský pacht
lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí ve 12 měsíční výpovědní době tak, aby zemědělský pacht skončil koncem
pachtovního roku, pachtovním rokem se rozumí období ode dne 01.10. do dne 30.09. následujícího roku. Pozemky p. p. č.
303/1 a 611/3 zatíženy věcným břemenem pro RWE GAsNet, s. r. o., - strpění stavby vysokotlakého plynovodu a činností
spojených s provozem a údržbou této stavby dle GP 116-186/2001.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení
OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 312- 13155/15,
(uložen úkol číslo 19394).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání tyto
pozemky: pozemková parcela č. 303/1 o výměře 14 907 m2, druh pozemku orná půda; pozemková parcela č. 611/3 o výměře
3 341 m2, druh pozemku orná půda; pozemková parcela č. 612, o výměře 892 m2, druh pozemku orná půda, všechny
pozemky v k. ú. Spy, v majetku města, vedené na LV č. 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují a to dle přílohy pc 8830/3 návrh záměru města.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Pozemek parc. č. 633 o výměře 680 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Spy ve vlastnictví města, vedený
na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují užíván k zemědělským účelům jako pole 2 subjekty. Část o výměře
400 m2 je užívaná firmou Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov, Ohnišov 101, IČO: 47452994 (viz dále bod 2/5), část o
výměře 280 m2 užívá p. Josef Čáp, bytem Chlístov 22, IČO: 64224937.
K ROZHODNUTÍ: 1) Souhlasit se zveřejněním
záměru, 2) nesouhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: Na základě vzniku nového typu smluvního vztahu dle
nového občanského zákoníku bude smlouva o nájmu nahrazena pachtovní smlouvou - zemědělský pacht - cena
pachtovného (nájemného) stanovena jako 2 % z hodnoty pozemku dle BPEJ v daném katastrálním území v souladu s
Ceníkem minimálních cen za pronájmy pozemků. Fotodokumentaci v souladu se schválenými Zásadami OMP nebylo možné
zhotovit, protože pozemek obklopují pole a je do nich začleněn. OŽP a OV Spy: Nemají k pronájmu (pachtu) připomínek.
ORM: Souhlasí s pachtem. ARCH: Souhlasí s hospodářským využitím pozemku, doporučuje žadatele informovat o tom že
požadovaný pozemek je historická cesta, jejíž funkce může být někdy v budoucnu obnovena, neboť průchodnost krajiny je v
současnosti nedostatečná a tento stav se bude muset postupně napravit. OVRR: Dle platného a nově projednávaného ÚP se
jedná o pozemky zemědělské a lesní. Využití pozemku se z hlediska ÚP nemění, proto souhlasí s pachtem.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 312- 13156/15,
(uložen úkol číslo 19395).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání část
pozemku pozemková parcela č. 633 o výměře 280 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Spy, v majetku města, vedené na LV
č. 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to dle přílohy - pc 11244/2 návrh záměru města.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Zemědělský pacht
IDENTIFIKACE: Pozemky: p. p. č. 634/2 o výměře 757, druh pozemku orná půda a část pozemku pozemková parcela č. 633
o výměře 400 m2, druh pozemku orná půda, oba pozemky v k. ú. Spy, ve vlastnictví města, vedené na LV 10 001 pro k. ú.
Spy a obec Nové Město nad Metují, užívány k zemědělskému účelu firmou Podorlické zemědělské družstvo Ohnišov,
Ohnišov 101, IČO: 47452994, viz příloha - pc 10118/1 snímek mapy.
K ROZHODNUTÍ: 1) Souhlasit se zveřejněním
záměru, 2) nesouhlasit se zveřejněním záměru.
ODŮVODNĚNÍ: OMP: Fotodokumentaci v souladu se schválenými
Zásadami OMP nebylo možné zhotovit, protože pozemek obklopují pole a je do nich začleněn. OŽP: Doporučuje pronájem
(pacht). OV Spy nemá k užívání pro zemědělské účely námitek. ORM a ARCH s pronájmem (pachtem) souhlasí, nikoli s příp.
prodejem, neboť se jedná se o síť historických polních cest, které je vhodné ponechat ve vlastnictví města a někdy v
budoucnu obnovit. OVRR: Dle platného a nově projednávaného ÚP se jedná o pozemky zemědělské a lesní. Nový ÚP zde
navíc navrhl v blízkosti pozemku krajinnou zeleň, která může mít vazbu na historické polní cesty. Za předpokladu dodržení
podmínek funkčního využití dle ÚP bude respektovat rozhodnutí vlastníka, jak s pozemkem naloží, doporučuje pacht.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 312- 13157/15,
(uložen úkol číslo 19396).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města a ukládá OMM zveřejnit záměr města propachtovat k zemědělskému užívání
pozemek p. p. č. 634/2 o výměře 757 m2, druh pozemku orná půda a část pozemku p. p. č. 633 o výměře 400 m2, druh
pozemku orná půda, oba pozemky v k. ú. Spy, vedené na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, a to dle
přílohy - pc 10118/2 návrh záměru města.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Prodej pozemku v ul. Na Kopci
IDENTIFIKACE: Pozemek k zastavění nízkopodlažní zástavbou v Krčíně, v ulici Na Kopci, pozemková parcela č. 469/11 o
výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Krčín, zapsaný na LV 10 001 z majetku města. Dle usnesení RM č. 30012677/14 ze dne 04.08.2014 byl záměr města prodat pozemek zveřejněn v době ode dne 12.08.2014 do dne 02.01.2015 za
těchto podmínek: 1. prodej nejvyšší nabídce, 2. úhrada kupní ceny do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy, 3. město
si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek, 4. regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit
stavby do 8 metrů, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30 - 45 stupňů, v případě ploché střechy RD
přízemní b) parkování pro vozidla na prodávaném pozemku, c) zastavěná plocha do 15% výměry, d) o výstavbě více RD je
možné jednat. 5. Daň z převodu pozemku uhradí kupující. Zveřejněný záměr viz příloha - pc zveřejněný záměr. Ke
zveřejněnému záměru byly dle protokolu o otvírání obálek s nabídkami zájemců ze dne 12.01.2015 podány 4 nabídky, viz
příloha - pc protokol z 12.01.2015.
K ROZHODNUTÍ: 1) Doporučit ZM neschválit prodej pozemku, 2) doporučit ZM prodat
pozemek nejvyšší podané nabídce.
ODŮVODNĚNÍ: V poslední době se mírně zvedl zájem o koupi nemovitostí. Po dlouhé
době bylo městu předloženo ke zveřejněnému záměru více nabídek. Vzhledem k tomu, že ale je nabídková cena vyšší než
znalecký posudek, tak je k úvaze, zda žádnou nabídku nepřijmout, znovu záměr města zveřejnit a pokusit se dosáhnout vyšší
ceny za prodej pozemku. Důvodem je odchylka ceny nabízené od ceny obvyklé (viz posudek).
PROJEDNÁNÍ: V diskusi
se radní zabývali navrhovanou cenou a tím, že nejvyšší nabídka je o cca 100 Kč/m2 nižší, než je uvedeno ve znaleckém
posudku - na druhou stranu je ale podstatně vyšší, než nabídka, za kterou ZM prodej tohoto pozemku již jednou schválilo. V
této souvislosti radní doporučili ZM prodej schválit.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení
majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 312- 13158/15,
(uložen úkol číslo 19397).
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3078 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín v ulici
Na Kopci nejvyšší podané nabídce, a to nabídce č. 2 za částku 500 Kč za 1 m2 pozemku.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.7 Kácení dřevin rostoucích mimo les
(Int.: OZP/TS)
IDENTIFIKACE: 1 ks topolu černého na pozemku p. č. 735/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku pichlavého na
pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku pichlavého a 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 435/4 v
k. ú. Nové Město nad Metují, 3 ks buku lesního na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
K ROZHODNUTÍ:
Souhlas vlastníka k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
ODŮVODNĚNÍ: Znaleckým posudkem č. 1551995/14, zpracovaným Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., Rosice (znalec pro základní obor ochrana přírody), za účelem
zhodnocení aktuálního stavu vybraných stromů, rostoucích v Novém Městě nad Metují, byly výše uvedené dřeviny
doporučeny ke kácení z důvodu narušení fyziologické vitality, snížené perspektivy i provozní bezpečnosti, a tím možného
statického selhání dřevin, které by mohlo mít za následek škody na majetku, ale i zdraví osob.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi
někteří radní vyslovili názor, že stromy se jim nezdají ve špatném stavu - na základě toho byla přizvána Mgr. Továrková, která
vysvětlila, že návrh vychází z odborného posouzení a doplnila o podrobné důvody (mj. infikace kořenového systému buků
infekcí apod.). Namísto smrků bude vysazena vhodná solitérní dlouhověká dřevina. V případě buků to bude velký zásah do
parku, proto bude dána informativní zpráva do Novoměstského zpravodaje a na web města, aby byli občané s celou
záležitostí seznámeni.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 312- 13159/15,
(uložen úkol číslo 19398).
RM souhlasí s pokácením 1 ks topolu černého na pozemku p. č. 735/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku pichlavého
na pozemku p. č. 617/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks smrku ztepilého a 1 ks smrku pichlavého na pozemku p. č. 435/4
v k. ú. Nové Město nad Metují, 3 ks buku lesního na pozemku p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Za kácené dřeviny
bude provedena vhodná náhradní výsadba.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Odmítnutí navržené kupní smlouvy - změna stavu (přesun z RM 311 - 2/7)
IDENTIFIKACE: ZM usnesením č. ZM 101- 7133/14 dne 19.09.2014, viz příloha - pc 5086/5 ZM 101, souhlasilo s prodejem
zaplocené části pozemku pozemková parcela č. 2288, a to o výměře 6 m2, po oddělení geometrickým plánem č. 1953046/2014, označenou pozemková parcela č. 2288/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, viz příloha pc 5086/2 foto, a to za cenu 780 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na geometrický plán ve výši 6.292 Kč a náklady
na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč. Manželé Š. po předložení návrhu kupní smlouvy od záměru koupit
pozemek odstoupili s tím, že o koupi pozemku nemají zájem z důvodu vysoké výsledné kupní ceny. Protože je třeba upravit
právní vztah k zaplocenému pozemku, navrhujeme zveřejnit záměr města pronajmout pozemek pozemková parcela č. 2288/2
o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za minimální cenu ve výši 10 Kč za 1 m2 pozemku. Na RM 309 bylo
dojednáno, že jeden z radních prověří ještě jednou možnost úhrady s rodinou Š., v důsledku toho nakonec bude prodej
realizován.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Připravit návrh zveřejnění pronajmout, 2/ požádat o posun plotu na hranici pozemku
ODŮVODNĚNÍ: Dne 07.01.2015 p. Š. donesl písemně odvolání jeho sdělení ze dne 18.11.2014, na jehož základě tento bod
vznikl.
VYSVĚTLENÍ: Miluše Šulcová, vedoucí oddělení OMP - Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 312- 13160/15
RM bere na vědomí, že manželé Š. dne 07.01.2015 změnili svoje stanovisko a kupní smlouvu na pozemek p. p. č. 2288/2 o
výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, oddělený geometrickým plánem č. 1953-046/2014
z pozemku p. p. č. 2288 v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují se rozhodli
uzavřít.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.1 Žádost p. M. S. - urbanistická studie p. Ing. arch. Kaplana - oblast kasárna bývalý autopark kasáren
IDENTIFIKACE: Žádost p. S. - urbanistická studie p. arch. Kaplana - oblast kasárna bývalý autopark kasáren. Podrobnosti
viz příloha č. RM 312 - 3/1.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost p. M. S. a případně ne/schválit jím požadovanou změnu
ve Studii zeleně.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM (ORM - paní Ing. Vojnarové): Ve své žádosti p. S. mimo jiné uvádí,
..“že k urbanistické studii p. arch. Kaplana, jsem nepodal žádné připomínky a studie byla schválena. ….“. Toto mu na jednání,
které se uskutečnilo dne 08.12.2014 na ORM, sděleno nebylo. Byla mu opětovně představena Studie zeleně a bylo mu
argumentováno, že navržené 2 viladomy, které mohou mít max. 3 podlaží, nijak neovlivní, neznehodnotí ani nezastíní jeho
pozemky. Naopak, že se jeho situace zlepší, protože ve Studii Březinky jsou navrženy v sousedství jeho pozemků bytové
domy, kruhový objezd a parkoviště pro obyvatele těchto bytových domů. Proto nevidím důvod pro změnu počtu podlaží u
navržených vila domů ve Studii zeleně.
Stanovisko OVRR: Studie zeleně od arch. Kaplana sloužila projektantovi jako pracovní podklad pro návrh nového územního
plánu, který byl již projednán s veřejností a bylo možné k tomuto návrhu podat námitky či připomínky. Toho p. S. nevyužil,
zejména co se týká ploch v jeho sousedství. Je pravda, že doposud nebyla původní studie Březinky zastupitelstvem zrušena
a nahrazena novou studií, která by byla v souladu s nově projednávaným územním plánem. Nad oficiálním schválením
platné územní studie pro toto území se stále jedná. Pod pozemky p. S. pro výstavbu RD je novým UP navržena plocha
bydlení – v bytových domech (BH). Prozatím úředně neschválená územní studie zeleně prostorově plochu BH upřesňuje a
navrhuje zde určitý typ viladomů s max. počtem podlaží 3. Pokud by se jednalo o konkrétnějším způsobu zastavění ať formou
územní studie nebo formou podrobnějšího záměru v územním řízení, tak by se tato záležitost v rozsahu návrhu projednala s
majiteli sousedních pozemků a nemovitostí. Co se týká předběžného a pouze schématického návrhu tří podlažních viladomů
pod pozemky p. S., tak stavební úřad prozatím nevidí z hlediska urbanistického, architektonického a stavebně technického
žádný rozpor nebo negativní vliv na okolní zástavbu. Je potřeba si uvědomit, že pozemky p. S. pro výstavbu RD se nachází v
centrální městské zástavbě a proto je potřeba počítat s tím, že sousední pozemky budou za předpokladu splnění obecných
podmínek pro výstavbu také zastavěny. Dle názoru stavebního úřadu je návrh 3 podl. viladomů vyhovujícím a dostatečně
citlivým řešením, mimo jiné využívající při výškovém uspořádání staveb sklon terénu.
PROJEDNÁNÍ: ST - uvedl o co p. S.
žádá a informoval, že tuto záležitost projednávali dne 12.01.2015 i v návaznosti na připravovaný seminář k ÚP pro
zastupitele. ARCH - vysvětlil podrobnosti - návazně na to byl ST definován další postup ve věci nového ÚP. Radní pak krátce
diskutovali o podobě usnesení.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13161/15
RM bere na vědomí žádost p. M. S. ve věci urbanistické studie p. arch. Kaplana - oblast kasárna bývalý autopark kasáren, ze
dne 05.01.2015. RM nesouhlasí s navrhovanou změnou urbanistické studie s tím, že připomínka uvedená v žádosti bude
prezentována na připravovaném semináři k novému ÚP, který by se měl pro zastupitele uskutečnit.
RM 312 Nesouhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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3.2 Žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK o vyřešení problému s otáčením kamiónů na vozovce v ul. 28.
října
IDENTIFIKACE: Občané domu č. p. 596-597 se jménem předsedy Občanského sdružení VĚTRNÍK, p. J. S., obrací na
zastupitele města s prosbou o vyřešení problému s otáčením kamiónů na vozovce v ul. 28. října. Podrobnosti viz žádost
Občanského sdružení VĚTRNÍK v příloze č. RM 312 - 3/2.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost Občanského sdružení
VĚTRNÍK + nalézt řešení k vyřešení problému otáčením kamiónů na vozovce v ul. 28. října.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko
TS, ODSH a OMM: viz příloha č. RM 312 - 3/2.
Stanovisko vrchního strážníka MP - p. Petra Kubaly: K navrženému dopravnímu značení „Zákaz otáčení a couvání“, za MP
nemám žádné námitky. O zbudování ocelového svodidla podél chodníku, spojeného s nemalými finančními náklady, by se
dle mého názoru mělo uvažovat až v případě zjištění neúčinnosti zmíněné dopravní úpravy. Co se týče možného zbudování
zpomalovacích retardérů v ulici 28. října, tak zde zaujímám taktéž kladné stanovisko, nicméně v případě jejich instalace je
zapotřebí počítat se zvýšenou hlučností při jejich přejíždění a vzhledem k blízkosti s obytnými domy, by to do budoucna
mohlo působit další problémy. K části návrhu, týkajícího se časnějších kontrol ze strany MP uvádím, že se strážníci v rámci
výkonu služby dané dopravní situaci věnují dostatečně, nicméně vzhledem k poměrně vysoké dopravní vytíženosti, resp.
časté obměně zde parkujících nákladních vozidel, je podchycení všech dopravních deliktů a zajištění plynulé silniční dopravy,
velmi problematické.
PROJEDNÁNÍ: Radní diskutovali o situaci a dopravním řešení celého prostoru ve vazbě na kamióny.
Shodli se, že se uskuteční schůzka zainteresovaných na místě. Ing. Maur - vyslovil prosbu + vyzvat ÚZSVM jako vlastníka
pozemku v této lokalitě, aby ho dali do pořádku (provalený plot, přerůstající zeleň, nepořádek na pozemku atd.). TAJ
informoval, že v minulosti to pomáhaly řešit TS, bude to prověřeno a bude jednáno.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník
MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13162/15,
(uložen úkol číslo 19399).
RM bere na vědomí žádost Občanského sdružení VĚTRNÍK ze dne 16.12.2014 o vyřešení problému s otáčením kamiónů na
vozovce v ul. 28. října a ukládá OMM svolat schůzku na místě za účasti ST, OMM, ORM + zástupce žadatele.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.3 Žádost Ing. Z. S. o provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín
IDENTIFIKACE: Pan Ing. Z. S. žádá RM o provedení zpevněného asfaltového povrchu v ul. Budín v k. ú. Krčín. Jedná se o
místní komunikaci vedoucí po pravé břehu Janovského potoka směrem k Popluží k domu č. p. 54. Podrobnosti viz žádost
Ing. Z. S. vč. odůvodnění a návrhu provedení v příloze č. RM 312 - 3/3.
K ROZHODNUTÍ: Projednat žádost Ing. Z. S. o
provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OMM: Vzhledem k tomu, že
podobných nebo i horších a více využívaných komunikací je po městě více, tak navrhuji uvedený požadavek zařadit do
zásobníku investičních akcí města. Odhad výměry pro požadované zpevnění je cca 600 m2, pokládka asfaltového povrchu
by byla odhadem za 1.000 Kč/m2. Vzhledem k výši investice, by tato akce musela být vysoutěžena i přes to, že při
rekonstrukci v ul. Náchodské bude ve městě přítomna silniční technika.
Stanovisko vedoucího TS: Položení asfaltového koberce je investiční akce, TS nejsou schopny takovou investici provádět ani
financovat.
PROJEDNÁNÍ: MST - navrhuje zařazení této záležitosti do zásobníku investičních akcí města. ST - zároveň
požádat TS o provedení běžné údržby / provedení opravy. Ing. Prouza - do budoucna - je tu trasa cyklostezky, tj. hledat
možnost dotace - doplnil vedoucí OMM - úvahy o převedení cyklostezky na druhý břeh řeky.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč,
tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 312- 13163/15,
(uložen úkol číslo 19400).
RM bere na vědomí žádost Ing. Z. S. o provedení zpevněného povrchu v ulici Budín, část Krčín a ukládá OMM zařadit
provedení opravy do zásobníku investičních akcí města. RM ukládá TS provést zde nezbytné opravy a údržbu v rámci své
obvyklé činnosti.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

STIS

Stránka 16 z 35

Tisk: 26.1.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 312 - 19.1.2015

V

3.4 Rozšíření zeleně v areálu autoparku - úprava ve Studii zeleně
IDENTIFIKACE: RM 310 uložila OMM ve spolupráci s pověřeným zastupitelem zpracovat a předložit návrh úpravy Studie
zeleně o rozšíření zelené plochy ve spodní části autoparku v areálu bývalých kasáren. K tomuto úkolu se uskutečnila
schůzka za přítomnosti zástupců OMM, ST, ARCH a zástupce územního plánování. Byl projednán uvedený požadavek ve
vztahu k novému projednávanému územnímu plánu a bylo dohodnuto, že tento bod bude zařazen do programu pracovního
semináře pro zastupitele, který proběhne během března 2015. Souvislosti Studie zeleně a návrhu nového ÚP, který je v
současné době po veřejném projednání a dokončuje se jeho vyhodnocení, různé možnosti a limity řešení pro splnění
zadaného úkolu budou předneseny a probrány na zmiňovaném semináři.
K ROZHODNUTÍ: Uložit ST jako pověřenému
zastupiteli svolat seminář k návrhu nového ÚP.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 312- 13164/15,
(uložen úkol číslo 19401).
RM ukládá ST svolat do konce března 2015 seminář pro ZM k návrhu nového ÚP - obsahem bude seznámení se stavem
vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek, seznámení nových zastupitelů s projednávaným návrhem ÚP a případně i
seznámení s problematikou územního plánování obecně.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 30.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.5 Žádost o dotaci - Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují
IDENTIFIKACE: ZM 100 ze dne 19.06.2014 přijalo toto usnesení č. ZM 100-7113/14: "ZM schvaluje pokračování
administrace žádosti o dotaci do Dotačního programu MV - generálního ředitelství HZS ČR – na rekonstrukci hasičské
cisterny CAS 32 – T 815 a schvaluje navýšení celkových nákladů na projekt na 3 mil. Kč. ZM ukládá OMM zahrnout
uvedenou částku do rozpočtu města na rok 2015."
ZM tehdy vycházelo z těchto informací OMM: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 04.11.2014 schválilo podmínky
dotačního programu Podpora hasičské techniky pro obce s JPO. Lhůta pro podání žádostí je ode dne 05.01. 2015 do dne
05.02.2015. Tento program lze podle těchto pravidel použít na spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny, na kterou
máme přislíbenu dotaci z MV GŘ HZS. Schválení žádosti MV GŘ HZS nám dává velkou šanci získat podporu z dotačního
programu KHK. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech je 70 %, max. 1 mil. Kč. V případě získání
dotace z programu KHK by financování rekonstrukce hasičské cisterny bylo následující: celkové náklady na rekonstrukci - 3
mil. Kč, dotace z MV GŘ HZS 1,5 mil. Kč, dotace z Programu KHK 1 mil. Kč, náklady hrazené z prostředků města 0,5 mil. Kč.
Na základě těchto skutečností pokračovala administrace žádosti na rekonstrukci cisterny a do RM 312 je z OMM předložen
návrh na to, aby RM doporučila ZM schválit podání této žádosti. Do toho procesu ale zasáhla JSDH, kdy její velitel p. Kábrt
informoval vedení města, že by bylo vhodnější podat žádost o dotaci ne na původně uvažovanou rekonstrukci
(předpokládané náklady na rekonstrukci budou pravděpodobně vyšší než původně uvažované 3 mil. Kč), ale na nákup
nového vozidla s tím, že by měla být dotace využitelná i na nákup nového auta. Tím byl zároveň podpořen i návrh, který v
této věci předložil ve svém dopise pro RM a ZM zastupitel a předseda SDH, Bc. Petr Fanta (viz dopis SDH v příloze k bodu
6/1).
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM schválit podání žádosti do dotačního programu KHK "Podpora hasičské techniky
pro obce s JPO" na spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 - T 815 nebo doporučit ZM schválit podání
žádosti o dotaci na nákup nové cisterny.
PROJEDNÁNÍ: ST + OMM informovali, že odešlou dopis na GŘ HZS ČR se
žádostí o vyjádření, zda bude možné podat žádost o dotaci na nákup nového auta. Toto vyjádření by mělo být k dispozici do
termínu zasedání ZM. Po delší diskusi pak bylo sjednáno, že JSDH musí ještě předložit relevantní údaje o předpokládané
ceně nového vozidla a s tím související návrh na financování, aby bylo zastupitelům jasné, do jakého finančního závazku, v
případě, že bude schváleno podání žádosti o dotaci na nákup nové cisterny, město půjde a jaká částka má být zahrnuta do
rozpočtu města na rok 2015.
Na jednání ZM bude přizván p. Kábrt. Rovněž by měl být od JSDH předložen kvalifikovaný odhad ceny případné
rekonstrukce, protože tento údaj byl již několikrát navýšen. Mělo by být známo i stanovisko kraje k případné dotaci na nákup
nového auta. ST bude v tomto smyslu kontaktovat p. Kábrta.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení
ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 312- 13165/15,
(uložen úkol číslo 19402).
RM doporučuje ZM rozhodnout na základě aktuálních informací, které budou předány přímo na jednání ZM o tom, zda
schválit podání žádosti do dotačního programu KHK "Podpora hasičské techniky pro obce s JPO" na: 1/ nákup nové hasičské
cisterny nebo 2/ spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 - T 815. Zároveň v případě souvisejících změn
financování revokovat usnesení č. ZM 100-7113/14, kterým bylo mj. stanoveno, že má být do rozpočtu na rok 2015 zařazena
částka 3 mil. Kč.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.6 Aktuální stav projektů
IDENTIFIKACE: OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných
projektů - viz příloha č. RM 312 - 3/6.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 312- 13166/15,
(uložen úkol číslo 19403).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 14.01.2015 ve znění přílohy č. RM 312 - 3/6.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Rozšíření komise pro posouzení a hodnocení nabídek o 1 člena
IDENTIFIKACE: RM 309 jmenovala jednotlivé komise Rady města Nové Město nad Metují, jejich předsedy a členy. Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek byla schválena v počtu 8 osob ve složení: Ing. Simona Vojnarová, Alena Čečetková, Ing.
Pavel Kašpar, Ing. Pavel Kmoníček, Ing. Jiří Kunte, Jiří Lokvenc, Ing. Zdeněk Slavík. ORM navrhuje rozšířit komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek o 1 člena, aby celkový počet byl lichý, a to o Ing. Michala Besedu, MBA.
K
ROZHODNUTÍ: Jmenovat dalšího člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 312- 13167/15,
(uložen úkol číslo 19404).
RM jmenuje jako devátého (lichého) člena komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Michala Besedu, MBA. RM
ukládá OSÚ provést jeho písemné jmenování členem této komise, předání jmenovacího dekretu a zabezpečit zveřejnit
aktualizované obsazení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na webových stránkách města.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.8 Zápis č. 2/2014 z regenerační komise ze dne 03.11.2014
IDENTIFIKACE: ORM předkládá RM na vědomí zápis č. 2/2014 z regenerační komise ze dne 03.11.2014 ve znění přílohy č.
RM 312 - 3/8.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a vzít na vědomí zápis a případně stanovit úkoly na základě přijatých
usnesení KREG, a to v dalších samostatných bodech.
PROJEDNÁNÍ: MST se pozastavil nad velkým zpožděním, se
kterým je zápis z KREG předložen. TAJ - byl již upozorněn vedoucí OMM, aby došlo k nápravě. MST - v nově schváleném
Jednacím řádu pro komise RM je stanovena lhůta pro vyhotovení zápisu do 14 dní.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 312- 13168/15
RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 z regenerační komise ze dne 03.11.2014 ve znění přílohy č. RM 312 - 3/8.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Usnesení KREG č. 7/2014 - zatékání do sklepů
IDENTIFIKACE: Jedním z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 03.11.2014 bylo usnesení komise č. 7/2014:
Komise apeluje na RM, aby se věnovala tomuto problému, zatékání do sklepů domů na Husově náměstí, trvalou zvýšenou
pozorností, a tím by se urychlilo řešení a následně i postup prací.
K ROZHODNUTÍ: Uložit OMM intenzivně se věnovat
problému se zatékáním vody do sklepů domů na Husově náměstí.
PROJEDNÁNÍ: OMM - jde o proklamativní usnesení - v
dané věci se jedná a pracuje. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 312- 13169/15,
(uložen úkol číslo 19405).
RM ukládá OMM intenzivně se věnovat problému zatékání vody do sklepů domů na Husově náměstí, a to s trvalou a
zvýšenou pozorností a co nejvíce urychlil řešení a následně i postup prací a průběžně o postupu prací informovat RM.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 8.6.2015
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.10 Usnesení KREG č. 8/2014 - vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných nemovitostí
IDENTIFIKACE: Dalším z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 03.11.2014 bylo usnesení č. 8/2014:
Regenerační komise doporučuje RM zvážit vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných nemovitostí, které nejsou
kulturními památkami a nejsou v MPR, za podmínek, jak je to v Programu regenerace.
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit
vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných nemovitostí.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Nesouhlasí s vytvořením finančního
fondu na obnovu hodnotných nemovitostí.
PROJEDNÁNÍ: Radní nejsou nakloněni k vytváření nějakých zvláštních fondů,
zvláště pak bez jasných pravidel a kritérií. Proto se RM obrátí na KREG, aby upřesnila svůj návrh, především pak je třeba
navrhnout, jakých objektů by se to mělo týkat.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor
majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 312- 13170/15,
(uložen úkol číslo 19406).
RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond týkat, a to vč. představy o
kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na podporu z takového fondu.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.3.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.11 Usnesení KREG č. 9/2014 - zahrnutí hrobu do schváleného seznamu
IDENTIFIKACE: Dalším z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 03.11.2014 bylo usnesení č. 9/2014:
Regenerační komise navrhuje zahrnutí hrobu vč. náhrobku L 63 na hřbitově Všech Svatých do již schváleného seznamu
„Hroby význačných osobností a architektonické hodnoty“.
K ROZHODNUTÍ: Uložit OMM zahrnout hrob vč. náhrobku L 63
na hřbitově Všech Svatých do již schváleného seznamu.
PROJEDNÁNÍ: Ing. Prouza - doporučoval by doplnit do usnesení
jméno zesnulého. Číslo nikomu nic neříká. Poté odsouhlaseno.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení
ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 312- 13171/15,
(uložen úkol číslo 19407).
RM ukládá OMM zahrnout hrob vč. náhrobku L 63 p. Huberta Císaře, ředitele škol městských a obecné, na hřbitově Všech
Svatých do již schváleného seznamu „Hroby význačných osobností a architektonické hodnoty“.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Usnesení KREG č. 10/2014 - řešení zeleně a veřejných prostranství
IDENTIFIKACE: Dalším z usnesení ze zasedání regenerační komise ze dne 03.11.2014 bylo usnesení č. 10/2014:
Regenerační komise doporučuje městu přistupovat při řešení zeleně a především při jejím odstraňování citlivě, s ohledem na
její funkci na veřejných prostranstvích.
K ROZHODNUTÍ: Uložit OMM a TS přistupovat citlivě při řešení zeleně a
veřejných prostranství ve městě.
PROJEDNÁNÍ: TAJ - zadáme úkol prostřednictvím PVO, na základě jakých informací
přijala KREG toto doporučení + podáme RM zpětnou zprávu.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení
ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 312- 13172/15,
(uložen úkol číslo 19408).
RM ukládá TAJ prověřit ve spolupráci s odbornými útvary (OMM, TS a OVRR) na základě jakých konkrétních informací přijala
KREG doporučující usnesení pro RM uložit OMM a TS přistupovat citlivě při řešení zeleně a veřejných prostranství ve městě.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.13 Zásobník investičních akcí města
IDENTIFIKACE: Na RM 303 bylo přijato usnesení č. RM 303 -12823/14: „RM ukládá OMM zrevidovat současný zásobník
investičních akcí. Dále RM ukládá OMM zrevidovaný zásobník předložit do RM, která rozhodne o podobě zveřejnění tohoto
zásobníku na webových stránkách města Nové Město nad Metují.“ OMM zásobník akcí zrevidoval a předkládá souhrn
námětů, který je rozdělený do několika kategorií (viz příloha zásobník a kategorie). Do těchto kategorií se budou vkládat
postupně další nové náměty. Kategorie se člení na různé oblasti (např. Bezpečnost a pořádek, Bydlení atd.) a na skupiny
podle umístění (např. Památkové centrum, Vrchoviny atd.).
K ROZHODNUTÍ: Ne/schválit zveřejnění zásobníku akcí
města na webových stránkách města.
ODŮVODNĚNÍ: Pro RM a ZM připravujeme další tiskovou verzi, která by byla
doplněna o odhad finančních prostředků a čísla usnesení.
PROJEDNÁNÍ: Radní doporučili uvést zveřejnění zásobníku
tak, aby bylo jasné, že jde o jakýsi komplexní zásobník snů v oblasti investic, ze kterého může ZM každoročně vybírat akce k
realizaci, samozřejmě v duchu priorit daných strategickým rozvojovým plánem města a finančními možnostmi města.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 312- 13173/15,
(uložen úkol číslo 19409).
RM souhlasí se zveřejněním zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na webových stránkách města s
příslušným komentářem a ukládá OMM zajistit toto zveřejnění a provádět pravidelnou aktualizaci zásobníku nejdéle po 6
měsících.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Žádost o stanovisko ke stavbě objektu "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú. Nové
Město nad Metují"
IDENTIFIKACE: Pan P. M. K. žádá o stanovisko k výše uvedené stavbě. Záměr stavby byl projednán dne 12.01.2014 na
ORM za účasti ARCH a bylo konstatováno: problematický sjezd přes frekventovaný chodník na silnici I/14 v křižovatce,
povinnost zajistit cca 3 parkovací místa pro byty a 1 pro technologické vozidlo.
Problém lze vyřešit vybudováním obslužné účelové komunikace na p. p. č. 368/8 ve vlastnictví města a parkovacích stání na
pozemku stavebníka, je nutný zábor části dětského hřiště, komunikace může po finančním vypořádání sloužit k obsluze
přilehlých nemovitostí - varianta 1, nebo směnou pozemků a výstavbou parkovacích míst za kotelnou - varianta 2. Varianta č.
1 bude řešena smlouvou o právu provést stavbu, varianta č. 2 bude řešena směnou pozemků a smlouvou o právu provést
stavbu.
K ROZHODNUTÍ: Ne/trvat na zřízení parkovacích stání + souhlasit s předložením smlouvy o právu provést
stavbu ve variantě č. 1 nebo č. 2.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OVRR: Za předpokladu návrhu odstavných parkovacích stání
pro uživatele objektu se přiklání k variantě č. 2, která by měla být dle přiložených podkladů výhodnější vzhledem k okolní
zástavbě. Plocha dětského hřiště by měla být zachována. Šířka prostoru by měla být dostatečná pro vybudování
jednopruhové účelové obslužné komunikaci min. š. 2,75 m, v místě parkovacích stání takové šířky, aby to bylo v souladu s
křivkami otáčení a zajíždění osobních automobilů. Při výjezdu na místní komunikaci povolení nového sjezdu (pokud tam není
stávající), posoudit rozhledové poměry, dopravní značení apod. - to vše se souhlasem dopravních orgánů. Co se týká úvahy
parkovacích stání pro zákazníky prodejny a bistra, pokud město svolí užívání veřejných parkovacích ploch pro případnou
potřebu nového objektu, je tato možnost v městské zástavbě možná, předpisy to umožňují.
Vyjádření ORM: ORM doporučuje variantu č. 1 - jednopruhovou účelovou obslužnou komunikaci až za pozemek stavebníka,
a to i za cenu zmenšení dětského hřiště. Toto řešení je koncepční a v budoucnosti umožní obsluhu nemovitostí mezi
stávajícím zdravotním střediskem a Sokolskou ulicí. Může být odstraněno přejíždění a couvání přes frekventovaný chodník a
veřejné prostranství. Dále by tímto řešením mohlo být zajištěno zásobování ze zadní části objektu a tím by bylo odstraněno
vjíždění do objektu z I/14 naproti křižovatce u Rychty, kde to dopravně není vyhovující.
PROJEDNÁNÍ: ARCH přednesl
další podrobný komentář s odůvodněním pro a proti u jednotlivých variant.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí
oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 312- 13174/15,
(uložen úkol číslo 19410).
RM souhlasí s provedením komunikace a parkovacích míst ke stavbě "Obchod a bistro a 2 byty, p. p. č. 425/1 a 425/2, k. ú.
Nové Město nad Metují" dle předložené varianty č. 1 ve znění přílohy č. RM 312 - 3/14. RM ukládá OMM zpracovat smlouvu o
právu provést stavbu na pozemku města p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují a předložit ji RM ke schválení.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.15 OV Vrchoviny - podněty a požadavky - osvětlení přechodu u autobusové zastávky
IDENTIFIKACE: Viz zápis OV č. 5 - požadavek OV Vrchoviny na zajištění osvětlení přechodu u autobusové zastávky u
kruháku. Jde o investici.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o požadované investici - tj. zda ji zařadit do seznamu městských
investic.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 312- 13175/15,
(uložen úkol číslo 19411).
RM ukládá OMM zařadit osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky ve Vrchovinách u kruhového objezdu do
seznamu investičních akcí města.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 OV Krčín - komplexní oprava komunikace ul. Pod Lipami
IDENTIFIKACE: Viz zápis č. 1. OV žádá zařadit komplexní opravu povrchu komunikace v ulici Pod Lipami provedením
asfaltového povrchu do investičních akcí města na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Rozhodnout o zařazení akce do návrhu
„radničního rozpočtu“ na rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Jde o akci, která je investiční prioritou OV již několik let a k realizaci by
mělo dojít při rekonstrukci ul. Náchodská, kdy bude k dispozici potřebná technika pro zaasfaltování povrchu v ul. Pod
Lipami.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 312- 13176/15,
(uložen úkol číslo 19412).
RM ukládá OMM zařadit komplexní opravu povrchu komunikace v ul. Pod Lipami provedením asfaltového povrchu do
investičních akcí města na rok 2015.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.17 OV Krčín - umístění fotopastí
IDENTIFIKACE: Viz zápis č. 1. OV žádá umístit dvě fotopasti – první u podzemních kontejnerů v Nahořanské ulici jako
preventivní opatření proti nepořádku a druhou v parku u hřiště pétanque jako prevenci proti kouření školní mládeže u
sportoviště (bouledromu). OMM a OŽPO informují, že fotopast v ul. Nahořanské se již zajišťuje.
K ROZHODNUTÍ:
Schválit umístění fotopastí u podzemních kontejnerů v Nahořanské ulici jako preventivní opatření proti nepořádku a do parku
v Krčíně u hřiště pétanque jako prevenci proti kouření školní mládeže u sportoviště (bouledromu).
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 3. 17 USNESENÍ č. RM 312- 13177/15,
(uložen úkol číslo 19413).
RM souhlasí s umístěním fotopastí u podzemních kontejnerů v Nahořanské ulici jako preventivní opatření proti nepořádku a
do parku v Krčíně u hřiště pétanque jako prevenci proti kouření školní mládeže u sportoviště (bouledromu).
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.18 Žádost o zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října
IDENTIFIKACE: Dne 14.01.2015 byla na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují doručena žádost ředitelky "ZŠ Malecí" o
zpevnění povrchu parkovacích míst v ul. 28. října (viz příloha č. RM 312 - 3/18) a o zařazení potřebné částky do rozpočtu na
rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Stanovit další postup.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření ORM: Parkovací místa v ulici 28. října
vedle (podélná) nebo pod (kolmá) stromořadí lip není možné umístit, poněvadž by zasahovala do kořenového systému těchto
stromů. V současné době je tam parkováno na zeleni. Parkování je možné vyřešit organizačními opatřeními na dvoře školy,
kde je panelová plocha. Viz v příloze vyznačená místa. Vyjádření OSN: Je škoda vynakládat peníze na zpevňování ploch,
když za bránou školy je zpevněná komunikace, kterou k těmto účelům lze využít. V příloze vyznačené červené plochy.
PROJEDNÁNÍ: Komentář podal ST - navrhuje osobní jednání se "ZŠ Malecí", kde projedná zřízení parkování na pozemku
"ZŠ Malecí". Jde především o parkování aut návštěvníků a nájemců tělocvičny "ZŠ Malecí".
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona
Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 18 USNESENÍ č. RM 312- 13178/15,
(uložen úkol číslo 19414).
RM ukládá ST projednat s ředitelkou "ZŠ Malecí" zřízení parkování na pozemku "ZŠ Malecí".
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 16.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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3.19 ORM - podnět občana města ze dne 19.01.2015
IDENTIFIKACE: Vedoucí ORM informovala radní, že ji dnes navštívil p. R. a požádal o opravu komunikace.
PROJEDNÁNÍ: Radní se shodli, že jde o akci, která je v zásobníku investic, ze kterého akce k realizaci vybírá ZM. V tomto
smyslu je třeba informovat žadatele.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Simona Vojnarová, vedoucí oddělení ORM - Odbor majetku
města
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4.1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.12.2014
(Int.: OMM/OSN/271)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.12.2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13179/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech ke dni 31.12.2014 ve znění přílohy č. RM 312 - 4/1.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města ke dni 31.12.2014
(Int.: OMM/OSN/272)
IDENTIFIKACE: Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.12.2014.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na
vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení
OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13180/15
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města ke dni 31.12.2014 ve znění přílohy č. RM 312 4/2.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Souhrnná informace o výběru nájemného a dluzích do dne 31.12.2014
(Int.: OMM/OSN/273)
IDENTIFIKACE: Jedná se o informaci o mimořádně příznivé situaci, kdy se OSN podařilo extrémně snížit dlužnou částku za
nájem v bytovém fondu, proti vybranému nájmu za rok 2014. Celkový dluh za rok 2014 je 14.576 Kč a vybrané nájemné za
rok 2014 je 9.690.326 Kč. Celkový dluh tedy činí 0,15% z vybraného nájmu. Podobná situace je také u vybraného nájmu z
nebytového fondu, kdy celková dlužná částka za rok 2014 je 10.687 Kč a vybrané nájemné za rok 2014 je 2.954.792 Kč.
Celkový dluh tedy činí 0,36% z vybraného nájmu.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí informaci o mimořádně příznivé
situaci.
ODŮVODNĚNÍ: OSN chce RM seznámit s mimořádně příznivou situací, kdy se povedlo v rámci správy bytového a
nebytového fondu vybrat maximum nájemného. I když se domníváme, že tato situace je mimořádná, věříme, že se nám bude
v tomto duchu dařit i nadále. Tabulka, kterou předkládáme v příloze tohoto bodu, ukazuje v období 2008 až 2014 mírný
pokles.
PROJEDNÁNÍ: Radní vyslovili poděkování OSN za zajištění tak dobrých výsledků.
VYSVĚTLENÍ: Pavel
Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 312- 13181/15
RM bere na vědomí informaci o mimořádně příznivé situaci v rámci poměru vybraného nájmu a dluhu na nájemném za rok
2014 v oblasti správy bytového a nebytového fondu.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Ubytovací a provozní řád domu č. p. 179 ul. 1. máje - městská ubytovna
(Int.: OMM/OSN/274)
IDENTIFIKACE: Jedná se o aktualizaci ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje,
Krčín. Aktualizace se týká přizpůsobení Ubytovacího řádu novému občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012) a chodu
ubytovny.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s aktualizací Ubytovacího a provozního řádu Městské ubytovny.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o přizpůsobení ubytovacího řádu legislativě a chodu městské ubytovny. Aktualizace byla
konzultována s městskou právničkou. V příloze jsou barevně označeny změny.
PROJEDNÁNÍ: Na dotazy Mgr. Černého a
paní Petruželkové odpověděl vedoucí OSN p. Horvat. Dotazy se týkaly pohybu cizích osob v ubytovně. OSN - všechny
návštěvy musí ubytovnu opustit nejpozději ve 22:00 hodin. Ubytovna slouží přednostně pro občany města.
VYSVĚTLENÍ:
Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 312- 13182/15,
(uložen úkol číslo 19415).
RM souhlasí a schvaluje aktualizaci ubytovacího a provozního řádu objektu městské ubytovny, č. p. 179, ul. 1. máje, Krčín ve
znění přílohy č. RM 312 - 4/4 s platností ode dne 01.02.2015.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři
(Int.: OMM/OSN/275)
IDENTIFIKACE: Přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ke dni 31.12.2014.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: Dle usnesení RM předkládá OSN pravidelně po skončení čtvrtletí.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 312- 13183/15
RM bere na vědomí přehled uzavřených Dohod o uznání dluhu a splátkovém kalendáři ke dni 31.12.2014 ve znění přílohy č.
RM 312 - 4/5.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Zápis č. 108 bytové komise ze dne 14.01.2015
(Int.: OMM/OSN/276)
IDENTIFIKACE: Zápis č. 108 bytové komise ze dne 14.01.2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí a schválit.
ODŮVODNĚNÍ: Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
PROJEDNÁNÍ: V diskusi se radní dotazovali na počty městských bytů, na jejich procentický podíl oproti celkovému počtu
bytů ve městě, na problémy v některých městských bytech v ul. Nádražní, na možnosti oprav a investic v bytech. Diskutovány
byly i problémy ve starých bytech, kam byla nově instalována plastová okna a nájemci ne vždy jsou schopni se přizpůsobit
tomuto novému stavu a mají problémy s větráním, s plísněmi apod.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat, vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 312- 13184/15
RM bere na vědomí a schvaluje obsah zápisu č. 108 bytové komise ze dne 14.01.2015, ve znění přílohy č. RM 312 - 4/6.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost nájemce o výměnu topného zařízení
(Int.: OMM/OSN/277)
IDENTIFIKACE: Žádost nájemce bytové jednotky (pí Č.) v bytovém domě o výměnu topného systému. Jedná se o změnu z
lokálních plynových topidel na centrální vytápění plynovým kotlem. Předpokládané náklady cca 110.000 Kč. Požadavek na
provedení i financování změny ze strany pronajímatele.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit se zahrnutím výměny topného
systému do návrhu plánu oprav pro rok 2015.
ODŮVODNĚNÍ: Žádost nájemce je odůvodněna situováním bytu v objektu
bytového domu. Dle názoru OSN je důvod opodstatněný. Dále OSN uvádí, že životnost lokálních spotřebičů je u konce a
všechny spotřebiče jsou ve vlastnictví nájemce, což není v souladu se strategií OSN.
VYSVĚTLENÍ: Pavel Horvat,
vedoucí oddělení OSN - Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 312- 13185/15,
(uložen úkol číslo 19416).
RM souhlasí se zahrnutím výměny topného systému v bytě pí Č. do pracovní verze návrhu Plánu oprav pro rok 2015.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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V

OSKS

5.1 Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 05.01.2015
IDENTIFIKACE: Dne 05.01.2015 se sešla ke svému jednání Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Krčín - dále
jen ŠR. ŠR byla informována o průběhu voleb do ŠR pro nové volební období a zvolila předsedu ŠR. Ředitelka školy
seznámila ŠR s přípravami oslav 20 let sboru Terénní berušky. ŠR pověřila svého předsedu, aby dle aktuální potřeby školy
pozval na jednání ŠR zástupce MP.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit se se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Krčín ze dne 05.01.2015.
ODŮVODNĚNÍ: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při
základních školách.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13186/15
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín ze dne 05.01.2015 a bere
tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 312 - 5/1.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant
IDENTIFIKACE: OŠKS ve spolupráci s paní Evou Kupkovou připravují žádost o grant na realizaci projektu s názvem "Dětský
silvestr aneb Silvestrovské odpoledne pro děti" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Podpora a
rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit". Celkové náklady projektu jsou 57 tis. Kč, výše požadované
dotace je 24 tis. Kč.
K ROZHODNUTÍ: Souhlasit s podáním žádosti o grant.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka,
vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13187/15
RM souhlasí s podáním žádosti o grant ve výši 24 tis. Kč na realizaci projektu s názvem "Dětský silvestr aneb Silvestrovské
odpoledne pro děti" z dotačního programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje "Podpora a rozvoj profesionálních i
neprofesionálních kulturních aktivit".
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.3 OV Krčín - kontroly v parku
IDENTIFIKACE: OV Krčín - viz zápis č. 1 - ve shodě s názorem Školské rady ZŠ a MŠ Krčín požadavek na provádění
namátkových kontrol strážníky MP jako prevenci proti kouření školní mládeže. Čas vhodný ke kontrole navrhne vedení
školy.
K ROZHODNUTÍ: Uložit provádění namátkových kontrol strážníky MP.
ODŮVODNĚNÍ: Požadavek OV i
Školské rady ZŠ a MŠ Krčín.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Václav Kupka, vedoucí odboru - Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 312- 13188/15,
(uložen úkol číslo 19417).
RM ukládá ST zajistit provádění namátkových kontrol strážníky MP jako prevenci proti kouření školní mládeže s tím, že čas
vhodný ke kontrolám navrhne vedení školy.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 30.6.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.1 Návrh financování mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany
IDENTIFIKACE: Starosta Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují (dále jen "SDH"), pan Bc. Petr Fanta, zasílá
dopis ST, RM a ZM ve věci návrhu financování mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany.
Podrobnosti viz dopis SDH v příloze č. RM 312 - 6/1. Dopis je adresován i ZM, takže je třeba ZM informovat o tom, jak s
podněty RM naložila a případně přijmout i doporučující usnesení pro ZM.
K ROZHODNUTÍ: Projednat návrh financování
mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany, přijmout usnesení buď v kompetenci RM, nebo
doporučující usnesení pro ZM.
ODŮVODNĚNÍ: Stanovisko OŠKS: Vzhledem k významu práce dobrovolných hasičů při
živelných pohromách, v oblasti prevence, v práci s mládeží, doporučuje OŠKS schválit návrh Bc. Petra Fanty na financování
SDH. Do rozpočtu města by se každoročně zařadila částka 20 tis. Kč na činnost SDH a dále částka na práci s mládeží, která
by závisela na velikosti členské základny (děti a mládež do 18 let). Členská základna by byla vykazována na formuláři, který
předkládají sportovní kluby se žádostí o FFP, SDH by tento formulář předkládal v dostatečném předstihu před schvalováním
rozpočtu města (zároveň s registrací, kterou sbor předkládá okresnímu sdružení hasičů v Náchodě). V případě konání
mimořádných akcí by SDH žádal o VFP z rozpočtu města v řádných termínech - do konce března, případně do konce srpna.
Stanovisko OMM viz příloha č. RM 312 - 6/1.
PROJEDNÁNÍ: Ve velice obsáhlé diskusi se radní zabývali případným
modelem finanční podpory, který by mohl být vytvořen pro různé obdobné organizace, které se zabývají dětmi a mládeží a
přitom nejde o sportovní organizace. Přikláněli se k tomu, že by to mohlo fungovat na obdobném principu jako sportovní
organizace. Mělo by jít o příspěvky mimo současný grantový systém. Nakonec byl formulován úkol pro OŠKS s tím, že o
možnostech případných nových přístupů by bylo informováno na rozpočtovém semináři pro zastupitele, odkud by pak mohly
vzejít konkrétní návrhy ve vazbě na rozpočet. V tomto smyslu bude informováno ZM dne 29.01.2015.
VYSVĚTLENÍ: Bc.
Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13189/15,
(uložen úkol číslo 19418).
RM bere na vědomí dopis Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují ve věci návrhu financování mladých hasičů a
členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany. RM ukládá OŠKS vytipovat ve spolupráci s OF kromě mladých
hasičů i případné další obdobné organizace (mimo sportovních), které se věnují mládeži a k uvedenému seznamu pak
předložit i návrh kritérií, která by pomohla určit výši příspěvku pro takové organizace tak, aby to bylo mimo režim stávajících
grantových programů.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory - Centrum Najáda s. r. o.
IDENTIFIKACE: Centrum Najáda s. r. o., ul. 28. října 415, Nové Město nad Metují žádá RM o poskytnutí části veřejné
finanční podpory ve výši 300.000 Kč na pokrytí režijních výdajů souvisejících s provozem bazénu, sauny, občerstvení v Domě
zdraví pro rok 2015 z důvodu zajištění provozu bazénu v 1. čtvrtletí - viz příloha č. RM 312 - 6/2.
K ROZHODNUTÍ:
Posoudit žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory a doporučit ZM její projednání mimo zásady pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Žádost je předložena RM k posouzení z důvodu zvláštního
charakteru poskytované služby. Jedná se o provozování městského zařízení s tím, že se jedná o celoroční provoz s vyššími
nároky na energie v prvních měsících roku. V případě, že bude žádost posouzena v rámci zásad, je k velikosti příspěvku a
nutnosti jeho schválení v ZM možnost poskytnutí podpory až v měsíci květnu. V rozpočtu 2014 byla schválena částka ve výši
1.434 tis. Kč. V roce 2014 byla předložena a schválena obdobná žádost. Jde o obdobnou záležitost jako v případě
každoroční žádosti TJ Spartak.
PROJEDNÁNÍ: Na dotaz Ing. Neumanna k dalšímu postupu v DZ odpověděl MST.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13190/15,
(uložen úkol číslo 19419).
RM doporučuje ZM v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
projednat žádost společnosti Centrum Najáda s. r. o., za účelem pokrytí režijních nákladů spojených s provozem bazénu,
sauny, občerstvení a pokladny pro rok 2015 a ukládá OF zpracovat návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku. Vzhledem k tomu,
že dosud nejsou známy ekonomické výsledky za rok 2014, doporučuje RM schválit podporu ve výši cca 300 tis. Kč, tuto
částku doplnit do rozpočtového provizoria a o konečné částce rozhodnout až v průběhu roku 2015.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.3 Rozpočtová opatření 2014
IDENTIFIKACE: ZM svým usnesením č. ZM 96 -7057/14 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2014 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání
ZM.
K ROZHODNUTÍ: Informace o bodu do jednání ZM - přehled provedených rozpočtových opatřeních.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

6.4 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2015
IDENTIFIKACE: ZM svým usnesením č. ZM 96-7057/14 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2014 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání
ZM. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM ke schválení.
ODŮVODNĚNÍ: Tento způsob provádění rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s
financemi v rámci schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné
předkládání provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které RM v rámci svého
zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 4 USNESENÍ č. RM 312- 13191/15,
(uložen úkol číslo 19420).
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2015 s
podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami
navyšován ani snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.5 Prominutí poplatku z prodlení - žadatelka pí I. Č.
IDENTIFIKACE: Odbor finanční předkládá písemnou žádost o prominutí poplatku z prodlení ze dne 06.01.2014 žadatelky pí
I. Č. Žadatelka měla vůči městu Nové Město nad Metují dluh v celkové výši 4.961 Kč, vzniklý z titulu neplacení nájemného a
úhrad za služby spojené s užíváním bytu. Žadatelka byla povinna zaplatit vzešlý dluh z vyúčtování poskytnutých služeb s
nájmem spojených za období ode dne 01.01.2011 do dne 31.07.2011 ve výši 4.961 Kč do 30.06.2012. Jelikož žadatelka
nesplnila v termínu zaplacení, ke kterému se zavázala ve Smlouvě o nájmu bytu, vznikl jmenované nedoplatek. Dne
05.02.2013 byl na návrh města vydán proti žalované I. Č. Okresním soudem v Náchodě platební rozkaz. Z důvodu špatné
finančně i zdravotně tíživé životní situace (po manželově smrti stále splácí jeho dluhy, vyživuje 1 dítě, které studuje, další
exekuce) jmenovaná dlužné nájemné a služby uhradila v hotovosti dne 12.12.2014, dále uhradila i příslušenství pohledávky,
tedy soudní poplatek, náklady řízení, ve výši 1.400 Kč, zbývá uhradit poplatek z prodlení ve výši 10.100 Kč.
K
ROZHODNUTÍ: Ne/schválit prominutí poplatku z prodlení.
ODŮVODNĚNÍ: Žadatelka uhradila dlužné nájemné za r. 2011,
uhradila i příslušenství pohledávky a zažádala písemně o prominutí poplatku z prodlení. Na základě § 697 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, je nájemce povinen v souladu s nájemní smlouvou uhradit nájemné a služby spojené s užíváním
bytu. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Prominutí je v kompetenci RM dle § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že žadatelka má vůči
městu další závazky po splatnosti ve výši 7 312 Kč (z roku 2011) za odstranění závad při předání bytu + 1.400 Kč náklady
řízení, doporučuje OSN i OF s posečkáním prominutí penále až do doby úplného uhrazení závazků vůči městu.
PROJEDNÁNÍ: Na dotazy radních byl vysvětlen princip podmíněného prominutí penále.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte,
vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 5 USNESENÍ č. RM 312- 13192/15,
(uložen úkol číslo 19421).
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení paní I. Č. ve výši 10.100 Kč v případě, že další dlužná částka ve výši 7.312 Kč (z
roku 2011) za odstranění závad při předání bytu a 1.400 Kč náklady řízení, bude uhrazena do dne 30.06.2015.
RM 312 Neschvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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6.6 Vyřazení majetku
IDENTIFIKACE: Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha č. RM 312 - 6/6.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit vyřazení majetku.
ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o vyřazení zastaralého, poškozeného nebo
nefunkčního majetku.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 6. 6 USNESENÍ č. RM 312- 13193/15,
(uložen úkol číslo 19422).
RM schvaluje způsob vyřazení majetku v evidenci Majetku města a Správě bytového a nebytového fondu ve znění přílohy č.
RM 312 - 6/6.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 15.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.7 Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
IDENTIFIKACE: Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady dle přílohy v prosinci 2014.
K
ROZHODNUTÍ: Přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady podle přílohy.
ODŮVODNĚNÍ: Na
základě rozhodnutí ZM 37/03 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané slavnostní obřady.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 6. 7 USNESENÍ č. RM 312- 13194/15,
(uložen úkol číslo 19423).
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za prosinec 2014 a vykonané
slavnostní obřady SPOZ - dle přehledu o počtu vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. RM 312 - 7/16.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 15.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.1 Program prevence rizikového chování - rok 2015
IDENTIFIKACE: Manažerka prevence rizikového chování předkládá RM žádost o schválení návrhu finančního krytí
Programu prevence rizikového chování pro rok 2015 - 150.000 Kč grantový program města, 60.000 Kč realizace výchovněrekreačních pobytů pro děti z evidence sociálně-právní ochrany dětí.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM ke schválení
finanční krytí Programu prevence rizikového chování v roce 2015.
PROJEDNÁNÍ: Na základě diskuse a připomínek
radních bylo navrženo ZM schválit do Programu prevence rizikového chování pro rok 2015 - grantového programu města
100.000 Kč, tj. snížení oproti navrhované částce o 50.000 Kč.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 312- 13195/15,
(uložen úkol číslo 19424).
RM souhlasí a doporučuje ZM schválit finanční krytí Programu prevence rizikového chování v roce 2015 ve výši 100.000 Kč
na grantový program města a 60.000 Kč na realizaci výchovně-rekreačních pobytů pro děti z evidence sociálně-právní
ochrany dětí.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Dotace Ministerstva vnitra ČR - prevence kriminality 2015
IDENTIFIKACE: Manažerka prevence rizikového chování předkládá RM ke schválení podání žádosti do dotačního titulu
Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2015. Žádost tvoří dva dílčí projekty. Prvním je rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému - celkové náklady 918.650 Kč, dotace požadována ve výši 350.000 Kč. Druhým
je prázdninový pobyt pro děti - celkové náklady 77.000 Kč, dotace požadována ve výši 63.000 Kč. Termín podání žádosti je
dne 31.01.2015.
K ROZHODNUTÍ: Ne/souhlasit s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR pro oblast
prevence kriminality na rok 2015.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OMM vystoupil s aktuálními informacemi k žádosti na
kamerový systém. Oproti původnímu odhadu došlo ke značnému navýšení ceny - s MST hledají řešení - informoval o
variantách omezení rozsahu projektu. Radní pak odsouhlasili upravenou přílohu. V tomto smyslu bude informováno i ZM,
které dávalo souhlas k podání žádosti.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 312- 13196/15,
(uložen úkol číslo 19425).
RM souhlasí s podáním žádosti do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR pro oblast prevence kriminality na rok 2015 ve
znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM 312 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 31.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014
IDENTIFIKACE: Vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, p. Petr Kubala, předkládá Výroční zprávu o činnosti
Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014. Podrobnosti viz příloha č. RM 312 - 7/3.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit
se s výroční zprávou MP a doporučit ZM vzít ji na vědomí.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 312- 13197/15,
(uložen úkol číslo 19426).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014 ve znění
přílohy č. RM 312 - 7/3.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.4 Zápis OV Vrchoviny č. 5/2014 ze dne 25.11.2014
IDENTIFIKACE: Zápis OV Vrchoviny č. 5/2014 ze dne 25.11.2014 - viz příloha č. RM 312 - 7/4. Konkrétní podněty jsou
řešeny buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se
se zápisem OV Vrchoviny.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 312- 13198/15
RM bere na vědomí zápis OV Vrchoviny č. 5/2014 ze dne 25.11.2014 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým
odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Vrchoviny.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.5 Zápis č. 1 OV Spy ze dne 22.12.2014
IDENTIFIKACE: Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 22.12.2014 - viz příloha č. RM 312 - 7/5. Konkrétní podněty jsou
řešeny buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se
se zápisem OV Spy.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 312- 13199/15
RM bere na vědomí zápis OV Spy ze dne 22.12.2014 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.6 Zápis č. 1 z jednání OV Krčín ze dne 06.01.2015
IDENTIFIKACE: Zápis č. 1 Osadního výboru Krčín ze dne 06.01.2015 - viz příloha č. RM 312 - 7/6. Konkrétní podněty jsou
řešeny buď v samostatných bodech RM, nebo prostřednictvím úkolů v PVO.
K ROZHODNUTÍ: Projednat a seznámit se
se zápisem OV Spy.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 312- 13200/15
RM bere na vědomí zápis OV Krčín ze dne 06.01.2015 a ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům
města a o jejich plnění informovat přímo OV Krčín.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Doplnění členky komise sociálně-rozmisťovací
IDENTIFIKACE: OSV předkládá RM návrh na doplnění MUDr. Emilie Teplé jako členky (lékařky) do komise sociálněrozmisťovací. Návrh byl projednán s předsedou komise.
K ROZHODNUTÍ: Jmenovat MUDr. Emilii Teplou členkou
komise sociálně-rozmisťovací.
ODŮVODNĚNÍ: OSV a komise sociálně-rozmisťovací využívá pro svou činnost vyjádření
lékaře komise sociálně-rozmisťovací k posouzení vhodnosti umístění do bytů zvláštního určení a do pobytových sociálních
služeb.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 312- 13201/15,
(uložen úkol číslo 19427).
RM jmenuje členkou komise sociálně-rozmisťovací paní MUDr. Emílii Teplou. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.8 Doplnění nových členů do komisí RM
IDENTIFIKACE: Vedoucí OS, pan Mgr. Josef Petera, navrhuje doplnit do Sboru pro občanské záležitosti p. Pavla Linharta.
Předseda komise pro vyváženou dopravu, pan Ing. Jaroslav Rohulán, navrhuje doplnit tuto komisi o p. Radomíra Třísku
(zástupce ODSH) a pana Ing. Pavla Böhma (zástupce Klubu českých turistů). Pan Jiří Anděl, DiS., žádá RM o doplnění do
komise pro vyváženou dopravu.
Osadní výbor Vrchoviny navrhuje doplnit do komise bytové paní Ludmilu Horákovou.
OŠKS předkládá RM návrh na jmenování nových členů sportovní komise. Návrh byl projednán s předsedy jednotlivých
sportovních klubů.
MST navrhuje doplnit do komise kulturní a do komise cestovního ruchu pana Mgr. Martina Junga.
ODŮVODNĚNÍ:
Navrhovaní členové byli kontaktováni a s návrhem + členstvím souhlasí.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 312- 13202/15,
(uložen úkol číslo 19428).
RM jmenuje novým členem Sboru pro občanské záležitosti: p. Pavla Linharta. RM jmenuje novými členy komise pro
vyváženou dopravu: p. Radomíra Třísku, Ing. Pavla Böhma a p. Jiřího Anděla, DiS. RM jmenuje novou členku komise bytové:
pí Ludmilu Horákovou. RM jmenuje novými členy komise sportovní: Ing. Aleše Balcara, Bc. Zbyňka Hořínka, p. Petra Hylenu,
p. Jiřího Kozu, Ing. Viléma Maura, MBA, pí Janu Michelovou, Mgr. Soňu Novotnou, Bc. Rudolfa Paara, p. Kamila Prause, Ing.
Romana Ptáčka, p. Václava Suchánka, p. Jiřího Škodu, Ing. Bc. Igora Šplíchala CSc., p. Jozefa Uhrina, pí Elišku Vichtovou.
RM jmenuje novým členem komise kulturní: Mgr. Martina Junga. RM jmenuje novým členem komise pro cestovní ruch: Mgr.
Martina Junga. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.9 Zveřejňování materiálů a smluv - viz podnět p. Ing. Čopíka, Ph.D.
IDENTIFIKACE: Na ZM 2 vystoupil zastupitel Ing. Jan Čopík, Ph.D. s podnětem k záležitostem týkajícím se distribuce a
přístupnosti materiálů pro RM a ZM vč. příloh, konkrétně jejich zpřístupnění veřejnosti. K tomu bylo v ZM přijato usnesení:
"ZM ukládá ST připravit návrh možnosti zveřejňování pozvánek a materiálů pro ZM na webových stránkách města tak, aby se
s nimi mohla seznámit veřejnost ještě před zasedáním ZM." Dále pak bez usnesení byl p. Ing. Čopíkem, Ph.D. vysloven
podnět - zajistit do budoucna zveřejňování všech smluv, které město uzavírá na webu města a případně s předstihem i
podklady pro jednání RM vč. příloh. TAJ upozornil, že zde můžou nastat problémy vyplývající z platné legislativy a rovněž to
může znamenat zvýšení administrativní zátěže při přípravách zasedání RM, ale přislíbil vše prověřit a dát odpověď a
případný návrh dalšího postupu. Na základě toho je nyní předkládána informace pro RM, která bude pak postoupena s
případnými úpravami do ZM 3. Podrobnosti - viz příloha č. RM 312 - 7/9.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 312- 13203/15,
(uložen úkol číslo 19429).
RM ukládá OSÚ zabezpečit ve spolupráci se zainteresovanými odbory MěÚ zveřejňování smluv uzavíraných městem na
Portálu veřejného správy s tím, že zveřejňování začne u smluv uzavřených v roce 2015. RM dále ukládá zajistit zveřejňování
Pozvánek na zasedání ZM na webu města s tím, že přílohy zveřejňovány nebudou. RM nesouhlasí se zveřejňováním
pozvánek a materiálů na zasedání RM.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 1.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.10 ZM 105 (3) - program
IDENTIFIKACE: Dne 29.01.2015 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od
16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 3. zasedání ve
volebním období.
Program ZM 105 (3): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 - Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance;
6 - Různé; 7 - Diskuse.
K ROZHODNUTÍ: Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 312- 13204/15,
(uložen úkol číslo 19430).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 105 (3): 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Přehled plnění Strategie rozvoje ICT
IDENTIFIKACE: V roce 2011 byla RM předložena a schválena Strategie rozvoje ICT (usnesení č. RM 228-9579/11 ze dne
17.10.2011), následně 24.09.2012 byl vypracován první přehled plnění, nyní na základě podnětu MST je RM předložen
aktuální přehled plnění Strategie rozvoje ICT.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí aktuální přehled plnění Strategie rozvoje
ICT.
ODŮVODNĚNÍ: V době tvorby původní Strategie rozvoje ICT nebyly a ani nemohly být známy veškeré okolnosti,
které v budoucnu předloženou strategii ovlivní. Z tohoto důvodu je periodicky předkládán aktualizovaný přehled plnění
uvedené strategie včetně návrhu na případné dílčí změny.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 11 USNESENÍ č. RM 312- 13205/15,
(uložen úkol číslo 19431).
RM bere na vědomí aktuální přehled plnění Strategie rozvoje ICT ve znění přílohy č. RM 312 - 7/11.
RM 312 Bere na vědomí. Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 28.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
IDENTIFIKACE: Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
K
ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem.
ODŮVODNĚNÍ: V souvislosti se zavedením nové povinnosti města umožnit třídění biologického odpadu
rostlinného původu a s tím spojeným rozmístěním kontejnerů na odkládání tohoto odpadu je nutné upravit text nyní platné
OZV č. 1/2013 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Z důvodu přehlednosti je navrhováno vydat OZV novou,
která OZV č. 1/2013 nahradí. Vyhláška zpracována a zkontrolována PRAV.
PROJEDNÁNÍ: Mgr. Černý - zopakoval svou
dřívější připomínku týkající se zvýšení tlaku na ty občany, kteří zde bydlí a při tom nemají zaplacený žádný ze způsobů
likvidace odpadu.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 312- 13206/15,
(uložen úkol číslo 19432).
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve znění
přílohy č. RM 312 - 7/12.
RM 312 Doporučuje ZM souhlasit. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Dodatek ke smlouvě Konica Minolta
IDENTIFIKACE: RM je předkládán ke schválení dodatek č. 12511624 se společností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o. Jedná se o stroj na OŽP - paušál Servisní a materiálová smlouva ve výši 461 Kč bez DPH - prodloužení
dodatku o 1 rok.
K ROZHODNUTÍ: Schválit dodatek.
ODŮVODNĚNÍ: Mění se pouze doba platnosti smlouvy.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 312- 13207/15
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12511624 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. IČO:
00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno za částku paušálu 461 Kč bez DPH, tj. 557,81 Kč vč. DPH, a to do dne
31.12.2015 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy č. RM 312 - 7/13.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 19.1.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.14 Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2015
IDENTIFIKACE: Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2015 - viz příloha č. RM 312 - 7/14.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2015 s OSA (Ochranný svaz
autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.).
ODŮVODNĚNÍ: Pro legální (tj. bez porušení autorských práv a v souladu
se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském) vysílání hudební produkce v městském rozhlase musí být mj. uzavřena
smlouva s OSA (zastupuje skladatele, textaře, nakladatele). Smlouva je uzavírána vždy na kalendářní rok (viz období
specifikované v příloze smlouvy).
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 312- 13208/15,
(uložen úkol číslo 19433).
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a Ochranným svazem
autorským k dílům hudebním, o.s. (OSA), Čs. armády 20, Praha 6 - Bubeneč na licenci k veřejnému provozování hudebních
děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění přílohy č. RM 312 - 7/14 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM 312 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.15 Zadání pro komise RM (splatný úkol z RM 311- 13149/15)
IDENTIFIKACE: Na základě splatného úkolu z RM 311, usnesení č. RM 311-13149/15) "RM ukládá MST zpracovat návrh
zadání témat pro činnost komisí RM" předkládá MST RM ke schválení zadání témat pro činnost jednotlivých komisí RM ve
znění přílohy č. RM 312 - 7/15.
K ROZHODNUTÍ: Schválit zadání témat pro činnost komisí RM.
PROJEDNÁNÍ: V
krátké diskusi si radní vysvětlili, že nejde o konečné a podrobné zadání, jde o jakési okruhy, které mohou být rozvíjeny jak ze
strany RM tak i od členů komise. Ing. Prouza navrhnul doplnění zadání u komise pro dopravu - „cyklokoordinace“ (bylo
vysvětleno, že toto je v zadání zahrnuto, jde o veškerou dopravu) a komise kulturní - stanoviska k ediční činnosti organizací
zřizovaných nebo finančně podporovaných městem. MST - bude doplněno do přílohy.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda,
MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 312- 13209/15,
(uložen úkol číslo 19434).
RM schvaluje zadání témat pro činnost jednotlivých komisí RM ve znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/15. RM ukládá OSÚ
(OI) zveřejnit činnost jednotlivých komisí RM na web města do příslušné sekce.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Jednací řád komisí RM
IDENTIFIKACE: RM je předkládán ke schválení Jednací řád komisí RM ve znění přílohy č. RM 312 - 7/16.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit Jednací řád komisí RM.
PROJEDNÁNÍ: MST - komentoval návrh jednacího řádu, lhůty k vydání
zápisů, upozornění na nečinnost komise a jejich členů atd. Pokud je sudý počet členů, rozhoduje předseda.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Michal Beseda, MBA, místostarosta - Město
K Čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 312- 13210/15,
(uložen úkol číslo 19435).
RM schvaluje Jednací řád komisí RM ve znění přílohy č. RM 312 - 7/16 a ukládá předsedům komisí se tímto Jednacím řádem
řídit. RM ukládá OSÚ (OI) zveřejnit Jednací řád komisí RM na web města do příslušné sekce.
RM 312 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 2.2.2015
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.17 Informace vedoucího OF o konání rozpočtového semináře
IDENTIFIKACE: Ing. Kunte informoval o konání rozpočtového semináře, který se uskuteční dne 04.02.2015 od 17:00 hodin v
zasedací místnosti č. I - 1. patro MěÚ.
PROJEDNÁNÍ: Radní upozornili, že v navrženém termínu jsou jarní prázdniny v
okrese Náchod - část zastupitelů nemusí být přítomna. ST - zítra, tj. dne 20.01.2015 bude odeslán e-mail všem členům ZM s
dotazem, zda se budou moci rozpočtového semináře zúčastnit. Pokud by byl problém s účastí, bude třeba vše posunout vč.
termínu rozpočtového ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční

7.18 Informace ST - dělba garancí a kompetencí ST a MST
IDENTIFIKACE: ST informoval o tom, že bylo zpracováno dělení garancí a kompetencí mezi ST a MST.
PROJEDNÁNÍ:
ST - vysvětlil, že základem je ujednání mezi ST a MST o plné vzájemné zastupitelnosti ve všech oblastech, tzn., že i přes
rozdělení garancí se oba vzájemně informují o všech zásadních problémech v daných oblastech. TAJ - doplnil, že
organizační schéma a doplňující komentář budou rozeslány e-mailem všem zastupitelům, zaměstnancům i organizacím
zřizovaným městem a dále bude informace o garancích a kompetencích zveřejněna na webu města.
VYSVĚTLENÍ: Petr
Hable, starosta - Město
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7.19 Dotaz radního Ing. Petr Neumann - informace ke společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
IDENTIFIKACE: Ing. Petr Neumann se dotázal na aktuální informace ke společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.
s.
PROJEDNÁNÍ: Odpověděl MST, který byl již za město kooptován do představenstva společnosti.
VYSVĚTLENÍ:
Ing. Petr Neumann, radní - Rada města

7.20 Ing. Maur, MBA - nepořádek kolem novoměstské sokolovny
IDENTIFIKACE: Upozornění radního Ing. Viléma Maura, MBA, na nepořádek kolem novoměstské sokolovny.
PROJEDNÁNÍ: ST - reagoval s tím, že bude tato záležitost řešena se zástupci TJ Sokol.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Vilém Maur,
MBA, radní - Rada města

7.21 Mgr. Černý - úpravy zelených pasů v ulici Rašínova
IDENTIFIKACE: Upozornění radního Mgr. Lubomíra Černého na problematický stav zeleného pásu u nového přechodu v ul.
Rašínova - na druhé straně, než je školka.
PROJEDNÁNÍ: ST - budeme informovat TS.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Lubomír
Černý, radní - Rada města
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..........................................................................................................

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 312:

18:50

Příští porada bude: RM 313, 2.2.2015, 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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