Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 409
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 409 (ve volebním období 2. zasedání) ze dne: 19.11.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 409 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová
14

Pavel Horvat

Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková
2
3

Mgr. Dagmar Rudolfová
Tomáš Hvězda

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
19:10
místostarosta (Město)
13:00
19:10
radní (Rada města)
13:56
19:10
radní (Rada města)
13:00
19:10
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
19:10
radní (Rada města)
13:00
19:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
19:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
19:10
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
15:21
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:22
18:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:21
15:46
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:48
18:05
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:03
16:32
města)

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

ředitelka "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují"
ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

13:05

13:49

Částečná

13:49
13:49

14:02
14:29

Částečná
Částečná

Záznam a ověření zápisu RM 409 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Jan Němeček
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 409
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 409 (ve volebním období 2. zasedání) ze dne: 19.11.2018
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 409 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Libor Hovorka
3
Mgr. Josef Hylský
4
Miroslav Jarolímek
5
Ing. Vilém Maur, MBA
6
Ing. Jan Němeček
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Mgr. Václav Kupka
11 Ing. Libor Pozděna
12 Miluše Šulcová
13 Ing. Simona Vojnarová

14 Pavel Horvat
Hosté:
1
PaedDr. Olga Talášková
2
3

Mgr. Dagmar Rudolfová
Tomáš Hvězda

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
19:10
místostarosta (Město)
13:00
19:10
radní (Rada města)
13:56
19:10
radní (Rada města)
13:00
19:10
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
19:10
radní (Rada města)
13:00
19:10
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
19:10
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
19:10
vedoucí oddělení (Oddělení školství, kultury a 13:05
15:21
sportu)
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 15:22
18:20
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
15:21
15:46
majetkoprávní)
vedoucí oddělení ORM (Odbor majetku
15:48
18:05
města)
vedoucí oddělení OSN (Odbor majetku
16:03
16:32
města)
ředitelka "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují"
ředitelka DDM Stonožka
ředitel ZUŠ B. Smetany

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

Částečná

13:05

13:49

Částečná

13:49
13:49

14:02
14:29

Částečná
Částečná

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 409 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Jan Němeček
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 408) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 408 ze dne 5.11.2018 :

Mgr. Josef Hylský
Miroslav Jarolímek
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

STIS
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 409
V

Kontrola úkolů v počtu

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 389- 16759/18

Věc : Chodník v ul. Vl. Moravce - Spy

22 886 Vznik úkolu: 12.2.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019 opravu chodníku v části ul. Vl. Moravce,
nástřikem kamennou drtí s asfaltovou emulzí.
Nástřik kamennou drtí bude realizován z rozpočtu TS, které s tím na rok 2019 počítají.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 391- 16837/18

Věc : Žádost o dopravní omezení v ul. Železova louka

22 951 Vznik úkolu: 12.3.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
22.10.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.11.2018 Plnění:

RM vzala na vědomí žádost obyvatel z ul. Železova louka o umístění trvalého dopravního
omezení, týkající se snížení maximální povolené rychlosti jízdy v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí vozovky v ul. Železova louka. RM o této žádosti rozhodne až v souvislosti s
dokončením uvedené rekonstrukce, kdy předpoklad je podzim roku 2018.
Splněno. Žádost je znovu překládána na jednání RM č. 2 (409) jako samostatný bod.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 392- 16915/18

Věc : Etapizace realizace akce "Terminál Rychta"

22 993 Vznik úkolu: 26.3.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

16.11.2018 Plnění:

RM bere na vědomí návrh rozdělení realizace akce "Terminál Rychta" do etap, vč. odhadu
finančních nákladů na jednotlivé etapy ve znění přílohy č. RM 392 - 3/10. RM ukládá OMM
zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 realizaci etapy č. 1, 3 a 5 dle uvedené přílohy. RM
ukládá PRAV ve spolupráci s OMM odeslat dopis k odvolacímu orgánu (KHK), který vyřizuje
odvolání k územnímu řízení na akci "Autobusový terminál Rychta a parkování v ulici Nerudova" z
důvodu porušení lhůt vyřízení tohoto odvolání dle správního řádu. RM ukládá OMM připravit a
zaslat na příslušný odbor KÚ dopis ST s urgencí vydaní rozhodnutí v rámci odvolacího řízení,
které se týká celého projektu a které již několik měsíců leží na KÚ bez nějaké odezvy, což ve
svém důsledku blokuje jakékoliv kroky vedoucí k realizaci této zásadní investiční akce.
Do návrhu rozpočtu na rok 2019 je zařazena realizace etapy č. 1, 3 a 5 terminálu Rychta dle
usnesení v RM 392. Nečinnost KÚ KHK byla projednávána přímo na KÚ za účasti ST, PRAV a
dalších. Z tohoto jednání vyplynuly závěry, které povedou k realizaci změny Regulačního plánu
Rychta a zastavení územního řízení na terminál Rychta. Postup a vysvětlení jednotlivých kroků
bude předložen do RM 3.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Vysvětlení dalších kroků v záležitosti " Terminál
Rychta" budou předloženy do RM 3.
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Tisk: 23.11.2018

RM 395- 17063/18

Věc : Chodník do Klopotova - souhrn informací pro možnou realizaci

23 110 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
24.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.11.2018 Plnění:

RM bere na vědomí informace o aktuálním stavu a možnostech řešení bezpečného přístupu
chodců do Klopotova. RM ukládá OMM připravit zadání PD jako investiční akci do návrhu
rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2019.
Splněno, zařazeno do návrhu rozpočtu města na rok 2019.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17066/18

Věc : Souhlas s pokácením borovice

23 112 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
10.9.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

RM souhlasí s pokácením 1 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) na p. p. č. 619/26 v ulici T. G.
Masaryka a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení.
Splněno. Povolení ke kácení bylo vydáno. TS zajistí pokácení borovice.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 395- 17067/18

Věc : Dopravní značení v ul. Bratří Čapků

23 113 Vznik úkolu: 9.5.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: CecetA
8.10.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.11.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením vodorovného dopravního značení č. V 12a "Žlutá klikatá čára", které
bude vymezovat plochu kde je zakázáno stání v délce 10 m, naproti vjezdu k rodinnému domu č.
p. 247 v ul. Bratří Čapků. RM ukládá ORM zajištění příslušných vyjádření a stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 402- 17303/18

Věc : Rybník Hradiště - regulace těžké dopravy po břehu, výstupy jednání

23 288 Vznik úkolu: 13.8.2018

Termín :

Provede:

19.11.2018

OMM Odbor majetku města,
10.9.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

Garant :

ST

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

RM projednala a bere na vědomí výstupy z jednání OMM se zástupci organizace Junák - český
skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují včetně navržených opatření a vyjádření vedoucího
střediska. RM ukládá OMM připravit realizaci části akce Rybník Hradiště, SO3 - Rekonstrukce
výpusti tak, aby proběhla ještě v roce 2018.
Realizace rekonstrukce výpusti byla opakovaně vysoutěžena. Výsledek veřejné zakázky a
zadání vybranému dodavateli je předloženo do RM 2 (409).

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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Tisk: 23.11.2018

RM 405- 17411/18

Věc : Zrušení VZ - "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“

23 372 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.11.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.11.2018 Plnění:

RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují" z důvodu, že nebyla podána žádná
nabídka. RM ukládá OMM opětovně vypsat tuto veřejnou zakázku na stavební práce. RM
schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a Radimem Palou, Dis., Šrobárova, 527/13, Ostrava - Hrabová, IČO: 01067982, na
administraci dané veřejné zakázky, ve znění přílohy č. RM 405 - 3/3, a pověřuje ST jeho
podpisem. Na základě tohoto dodatku bude organizace třetího opakování veřejné zakázky
zajištěna.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 405- 17415/18

Věc : Podnět radního Mgr. Černého na překopy provedené společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.

23 376 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

TS Technické služby,
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí přehled překopů provedených za poslední 2 roky společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, na území Nové Město nad Metují. RM
ukládá TS informovat RM o provedeném odstranění závad v ul. Na Skalce a v ul. Pod Výrovem
ve znění přílohy č. RM 405 - 3/7.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Závada v ul. Pod Výrovem byla odstraněna. Příčný překop
místní komunikace byl v jedné polovině šířky komunikace opraven a zaasfaltován, druhá
polovina propadlého překopu bude dle klimatických možností dokončena ještě v letošním roce.

Závěr: schválen nový termín: 17.12.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
RM 405- 17455/18

Věc : Humanitární sbírka - dne 10.11.2018

23 404 Vznik úkolu: 24.9.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

10.11.2018

Garant :

ST

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

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení humanitární sbírky, a to na den 10.11.2018 od 9:00 do
12:00 hodin v areálu bývalých kasáren. RM ukládá OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na
tuto akci a zabezpečit ve spolupráci s TS celou akci.
Splněno - sbírka proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 406- 17477/18

Věc : Zpracování PD na parkoviště v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují

23 419 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
5.11.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.11.2018 Plnění:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování společné projektové dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na parkoviště v ul. Nerudova, Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY DESIGN s.r.o., za
nabídkovou cenu 114.950 Kč a s termínem dodání do 15.02.2019. RM pověřuje ST podpisem
této smlouvy.
Smlouva byla odeslána k podpisu. Prozatím nebyla vrácena zpět.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Čekáme na vrácení podepsané smlouvy.
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RM 406- 17484/18

Věc : Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

23 425 Vznik úkolu: 8.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v České
Skalici dne 18.11.2018 s podmínkou, že si pořadatel koncertu zajistí odvoz pódia v pátek
16.11.2018 z areálu TS a jeho vrácení do areálu TS v pondělí 19.11.2018. RM ukládá OŠKS
zajistit součinnost mezi pořadatelem, TS a TJ Sokol Krčín.
Splněno, akce proběhla.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17498/18

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro el. přípojku k parkovacímu automatu u
MKN

23 433 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
48/18/BVB/MS k pozemkům v majetku ŘSD ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle, a to k pozemku p. p. č. 2069/45, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 0,2 m a k pozemku p. p. č.
2069/43, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k. ú. Nové Město nad Metují, v
rozsahu cca 14,3 m, tj. v celkovém rozsahu 14,5 m, na dobu neurčitou za celkovou minimální
cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17500/18

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB pro vedení VTL Kleny - Nové Město nad
Metují

23 435 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek st. p. č.
907/4, v majetku města, zapsaný na LV č. 10001, pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad
Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod pro stavbu
„REKO VTL Kleny - Nové Město nad Metují, číslo stavby: 7700101351“ se společností GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, na dobu neurčitou za cenu 7
Kč/m2 pozemku + DPH v zákonné výši s tím, že žadatel uhradí GP a ponese náklady na vklad
do KN. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

RM 407- 17505/18

Věc : Smlouvu o souhlasu s užíváním parkovacích míst a o příspěvku na vybudování
parkovacích míst spol. EG Real a.s.

23 440 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

13.11.2018 Plnění:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s užíváním parkovacích míst a o příspěvku na
vybudování parkovacích míst mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EG Real a.s., Točitá
1964/34, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 28218680, ve znění přílohy č. RM 407 - 3/4, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 407- 17509/18

Věc : Žádost pí M. M. - nájemce kanceláře a prostor ve SMOS

23 441 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

Int: OSN/732

ST

Provede:

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: KohP
5.11.2018
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor ve SMOS (Smuteční a obřadní síň), č. p. 83, ul.
Českých legií, v rozsahu dle uzavřené nájemní smlouvy s pí M. M., IČO: 11594322, třetí osobě, a
to p. M. H. Podnájem bude realizován na základě podnájemní smlouvy a za stejných smluvních
podmínek jaké jsou uvedeny ve smlouvě s pí M. RM požaduje předložit podnájemní smlouvu ke
kontrole.
Žádost o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Podnájemní smlouva nebyla ze strany pí M. dosud
dodána.
RM 407- 17516/18

Věc : Pódium - možnosti pořízení

23 443 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
5.11.2018
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

Garant :

19.11.2018

ST

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

RM bere na vědomí informaci o možných variantách pořízení pódia ve znění přílohy č. RM 407 5/7. RM ukládá ST prověřit vhodnost pořízení pojízdného pódia v Opočně a k návštěvě přizvat i
zástupce TS a ZUŠ.
Opočno podium nevlastní, pouze si ho objednává, TS dohadují termín schůzky kolem Mikuláše,
kdy by mělo být podium v Opočně instalováno.

Závěr: schválen nový termín: 17.12.2018 z důvodu: Návštěva v prosinci.
RM 407- 17523/18

Věc : Návrh odměn za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 pro členy Bytové
komise

23 449 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.11.2018 Plnění:

Garant :

15.11.2018

ST

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

RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.07.2018 do dne
31.10.2018, ve znění přílohy č. RM 407 - 6/7.
Bylo proplaceno v řádném výplatním termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 407- 17524/18

Věc : Peněžní dar pro členy komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)

23 450 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.11.2018 Plnění:

15.11.2018

Garant :

ST

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

RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za
říjen 2018 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu
vykonaných obřadů, ve znění přílohy č. 407 - 6/8.
Bylo proplaceno v řádném výplatním termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 407- 17525/18

Věc : Návrh odměn za období ode dne 01.07.2018 do dne 31.10.2018 pro členy Sociálněrozmisťovací komise

23 451 Vznik úkolu: 22.10.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.11.2018 Plnění:

Garant :

15.11.2018

ST

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

RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za období ode dne
01.07.2018 do dne 31.10.2018 ve znění přílohy č. 407 - 6/9.
Bylo proplaceno v řádném výplatním termínu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17539/18

Věc : Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - podání žádosti na SFDI

23 460 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Garant :

19.11.2018

ST

Provede:

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

13.11.2018 Plnění:

RM schvaluje podání žádosti o příspěvek ze SFDI pro rok 2019 na projekt "Stavební úpravy
chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují".
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17553/18

Věc : Oprava části komunikace v ul. Železova louka

23 471 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Garant :

19.11.2018

ST

Provede:

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

16.11.2018 Plnění:

RM souhlasí s provedením opravy části komunikace na p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín za nabídkovou
cenu 209.483,87 Kč vč. DPH. RM ukládá OMM na příští jednání RM připravit smlouvu o dílo a
navrhnout rozpočtové opatření. RM dále ukládá ST jednat se společností Vodovody a kanalizace
Náchod a.s. o úhradě nákladů ve výši 42.027,86 Kč vč. DPH za opravu povrchu po provedení
kanalizace.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Smlouva byla odeslána k podpisu. Se společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se uskuteční schůzka ohl. požadovaných nákladů ve 47.
kalendářním týdnu.
RM 408- 17555/18

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu - neplatnost původní smlouvy

23 473 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

19.11.2018

Int: OSN/733

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM ukládá OSN znovu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 29,5 m2
v objektu č. p. 14, ul. Komenského, a to z důvodu chybného postupu při uzavření stávající
nájemní smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17556/18

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 72/2018

23 474 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

19.11.2018

Int: OSN/734

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 72/2018 (Výměna oken v bytovém domě č. p.
475-6), ve znění přílohy č. RM 1 - 4/2, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 408- 17557/18

Věc : Darovací smlouva - "Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne"

23 475 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

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

12.11.2018 Plnění:

RM schvaluje darovací smlouvu mezi společností Východočeská rozvojová s.r.o., se sídlem
Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28771044 (dále jen "dárce") a městem Nové
Město nad Metují (dále jen "obdarovaný"), kterou dárce daruje obdarovanému finanční dar ve
výši 4 tis. Kč na zajištění akce "Dětský silvestr aneb Silvestrovské rodinné odpoledne", konané
dne 31.12.2018 od 15:00 hodin na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy
č. RM 1 - 5/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
Splněno, smlouva je podepsána oběma smluvními stranami.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17560/18

Věc : Seminář pro zastupitele k rozpočtu města na rok 2019

23 477 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

OF Odbor finanční,
Poslední kontrola:
Usnesení:

12.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

ST

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

RM vzala na vědomí informace vedoucího OF k přípravě rozpočtu města na rok 2019 a ukládá
OF svolat na středu dne 21.11.2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ),
seminář pro zastupitele k přípravě rozpočtu města na rok 2019. RM zároveň souhlasí se
svoláním mimořádného zasedání RM na pondělí dne 26.11.2018 od 17:00 hodin v kanceláři ST,
kde bude schvalován návrh rozpočtu na rok 2019, aby mohl být v zákonné lhůtě vyvěšen na
úřední desce.
Informace o semináři zaslána zastupitelům 6.11.2018. Podklady a oficiální pozvánka zaslány
16.11.2018.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17561/18

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2112018 ze dne 21.08.2018 - Analýza potřeb
bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v NMNM

23 478 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

OSV Odbor sociálních věcí,
Poslední kontrola:
Usnesení:

13.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2112018 ze dne 21.08.2018 Analýzy potřeb
bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují mezi městem
Nové Město nad Metují a Centrum pro komunitní práci střední Čechy (pobočný spolek Centra pro
komunitní práci, z.s.), se sídlem: Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 71209735, ve znění přílohy
č. RM 1 - 7/1, a pověřuje ST jeho podpisem.
Splněno. (OSV informuje RM, že v CPKP střední Čechy došlo ke změně ředitele, a proto došlo i
ke změně uvedení jména v předkládaném Dodatku u podpisu.)

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17562/18

Věc : Veřejná zakázka - nákup osobního vozidla

23 479 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

19.11.2018

Garant :

ST

Provede:

OSU Odbor správy úřadu, MP Městská policie - Nositel: KonR
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:
Usnesení:

15.11.2018 Plnění:

RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na "Nákup
osobního vozidla" pro potřeby MP nabídku společnosti Auto - Branka Praha, se sídlem: Prosecká
817/82, 190 00 Praha 9, za nabídkovou cenu 452.643,80 Kč bez DPH, 21% DPH 95.055,20 Kč,
tj. 547.699 Kč vč. DPH, a pověřuje ST podpisem Kupní smlouvy, ve znění přílohy č. RM 1 - 7/2.
Splněno. Smlouvu má p. Kratěna. Vyjádření MP: Dnes, tj. dne 15.11.2018, smlouvu podepsal
ST, předám ji k založení na OF a odešlu na fy Auto Branka Praha a následně vložím na portál
zveřejnění.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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RM 408- 17570/18

Věc : Fotografování členů zastupitelstva města

23 484 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

TAJ

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

RM souhlasí s tím, aby bylo pro volební období 2018 - 2022 připraveno tablo fotografií všech
zastupitelů a zastupitelek s umístěním ve vstupním vestibulu radnice. RM ukládá OSÚ zajistit
přípravu tabla a zaslat členům ZM informace o tom, kdy a kde se odehraje focení a informace o
doporučeném oblečení.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Focení zastupitelů města Nové Město nad Metují pro
volební období 2018 - 2022 je sjednáno na pondělí dne 19.11.2018 od 16:30 do 18:30 hodin v
zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ). V případě, že se nedostaví všichni zastupitelé, bude
focení domluveno ještě na další termín. Firma "Králík Plotter" je připravena na přelep stávajícího
tabla, jakmile bude mít nové fotografie k dispozici.

Závěr: schválen nový termín: 3.12.2018 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
RM 408- 17573/18

Věc : Plán zimní údržby 2018 - 2019

23 486 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

TS Technické služby,
Poslední kontrola:
Usnesení:

16.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

ST

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

RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 - 2019 v Novém
Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky) a dokument na přechodné
období, tj. Plán zimní údržby - část C - pro zimní období 2018 - 2019, platný po dobu uzavření
podjezdu v ulici Havlíčkova a tunelu v ul. Dobrušská v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy
č. RM 1 - 7/16. RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby na úřední desce města
Nové Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na internetových stránkách města Nové
Město nad Metují.
Splněno. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 - 2019 v Novém Městě
nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky) a dokument na přechodné období, tj.
Plán zimní údržby - část C - pro zimní období 2018 - 2019 bude zveřejněn na úřední desce
města Nové Město nad Metují ode dne 20.11.2018 do dne 02.04.2019.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
RM 408- 17574/18

Věc : Vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p., ve věci Petice
občanů Krčína

23 487 Vznik úkolu: 5.11.2018

Termín :

Provede:

OSU Odbor správy úřadu,
Poslední kontrola:
Usnesení:

14.11.2018 Plnění:

19.11.2018

Garant :

ST

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

RM projednala vyjádření ředitele Pobočkové sítě Východní Čechy, Česká pošta, s. p., ve věci
Petice občanů Krčína a ukládá OSÚ zaslat tento dopis na vědomí pí Evě Barešové, která petici
na MěÚ zaslala.
Splněno.

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

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 1

13:00

Kontrola úkolů

ST

1.1 Vystoupení ředitelky Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Na základě dotazů a diskuse na RM č. 1 pozval ST ředitelku Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní
školy, Nové Město nad Metují, pí PaedDr. Olgu Taláškovou, která podá radním aktuální informace o situaci ve škole.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

Úvodního slova se ujal ST, který přivítal ředitelku Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nové
Město nad Metují (dále jen "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují") paní PaedDr. Olgu Taláškovou. ST přednesl
dotazy radního Ing. Maura, MBA, který byl z pracovních důvodu omluven z účasti na jednání RM. Dotazy i odpovědi
se mj. týkaly majetku školy a nakládání s ním, příprav přijímacích zkoušek v roce 2019, počtu žáků v SPŠ,
koncepčních postupů do budoucna apod. Koncepce budoucnosti školy bude po zpracování předložena v roce 2019 i
městu. Podrobněji byly diskutovány otázky objektů, které škola spravuje, které jsou v současnosti prázdné a tomu,
jaké bude jejich budoucí využití. Dále byla diskutována budoucnost stravování pro veřejnost v jídelně v areálu
bývalých kasáren. ST - připomněl, že v Letohradě funguje konsorcium firem, v jehož rámci je úzce spolupracováno se
školami. Doporučil Letohrad navštívit a inspirovat se tam.
Ředitelka "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" se připomněla se 2 záležitostmi, které odesílala RM. ST - oznámení
o "Vánoční výstavě" a i žádost týkající se darování vánočních stromků a chvojí byly doručeny a jsou zařazeny v
programu dnešního jednání RM. Ředitelka "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" se dotázala, na koho se může
obrátit s požadavkem na odpadkové koše před budovu SPŠ? ST odpověděl, že se s požadavkem může obrátit přímo
na něho a jeho prostřednictvím bude vyhověno. Další dotazy již nebyly a radní se s paní ředitelkou ve 13:49 hodin
rozloučili.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 2

14:50

Majetkoprávní úkony

OMM

2.1 Neoprávněně užívané pozemky v ul. Ve Vilách
Identifikace:

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

OMP po geodetickém zaměření polní cesty, pokračování ulice Ve Vilách, vyzvalo dopisy ze dne 08.03.2018 a ze dne
02.07.2018 pí R. K. k odstranění stromů a keřů z části pozemků p. p. č. 2115/3 a p. p. č. 2120/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Stromy a keře stále nejsou odstraněné z pozemků města. Sdělení pí R. K. ze dne 29.10.2018 viz příloha
č. RM 2 - 2/1. Ve spolupráci s PRAV byla připravena odpověď města na toto sdělení. Přílohy č. RM 2 - 2/1.
K rozhodnutí:
Seznámit se s odpovědí ST.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 2 - 2/1.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Dotaz Mgr. Hylského na historii uvedené cesty. Vyjádřil přesvědčení, že současná trasa cesty ani zeleň nyní ničemu
nevadí. Po delší diskusi radní odsouhlasili písemnou odpověď ST, ve které bude uveden důraz na budoucí možné
vykácení zeleně na pozemku města, a to v případě, že si to okolnosti vyžádají.
K čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17578/18
RM projednala sdělení pí R. K. ze dne 29.10.2018, adresované mj. RM, a bere na vědomí odpověď ST na toto sdělení ve
znění přílohy č. RM 2 - 2/1.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Smlouva o SB o zřízení VB - služebnosti pro parkovací automat v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:

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

Pro umístění parkovacího automatu v ul. T. G. Masaryka, u panelového domu č. p. 41 v Novém Městě nad Metují, je
třeba přivést el. vedení, které má být dle projektu umístěno v pozemku p. p. č. 2069/3, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., se
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle (dále jen "ŘSD"), a to v rozsahu cca 11 m. ŘSD na základě
žádosti předkládá městu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 54/18/BVB/MS.
Přílohy č. RM 2 - 2/2.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvu.
Odůvodnění:
Cena je stanovena v souladu s cenovými předpisy, tj. zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a
metodikou ŘSD.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po krátkém vysvětlujícím komentáři pí Šulcové odsouhlaseno.
K čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 409- 17579/18,
(uložen úkol číslo 23490).
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 54/18/BVB/MS k pozemku v majetku
ŘSD ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, a to k pozemku p. p. č. 2069/3, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 11 m, na dobu neurčitou za
celkovou minimální cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.

STIS

RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.3 Smlouva o výpůjčce na parkovací místo na sídlišti u Luštince
Zdroj. dokum.: RM 2 - 2/3 - Flash Příloha: RM 2 - 2/3 - Flash

Identifikace:

V lokalitě sídliště U Luštince byla zpracovaná v květnu 2017 projektantem Ing. Hynkem Seinerem, Jana Zajíce 986,
530 12 Pardubice, projektová dokumentace na stavbu „Parkovací místa na sídlišti Luštinec, Krčín“, která byla
zrevidovaná firmou Prodis s. r. o., Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, v říjnu 2017. Na uvedenou stavbu bylo
vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 27.02.2018, č. j.
NMNM/797/2018/OVRR/Grm. V souladu s usnesením č. RM 406-17466/18 ze dne 08.10.2018 byl ode dne
16.10.2018 do dne 06.11.2018 zveřejněn záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 643/5 o
výměře cca 78 m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, k. ú. Krčín, vedený na LV 10001 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro vybudování stavby 6 parkovacích míst. O vybudování 1 parkovacího místa projevil do dne
05.11.2018 zájem 1 zájemce. Přílohy č. RM 2 - 2/3.
K rozhodnutí:
Ne/Schválit smlouvu o výpůjčce se zájemcem.
Odůvodnění:
Zájem o vybudování parkovacího místa projevil jeden zájemce.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Mgr. Hylského - jak to bude probíhat dál a zda o další parkovací místa nemá nikdo zájem? OMP - zatím nemá
nikdo další zájem. Po krátké diskusi odsouhlaseno.
K čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 409- 17580/18,
(uložen úkol číslo 23491).
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku pro vybudování parkovacího místa na části pozemku p. p. č. 643/5 o
výměře 14 m2 - parkovací místo č. 12 se zájemcem, p. P. C., ve znění přílohy č. RM 2 - 2/3, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku ve Spech - zahrada
Identifikace:

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

Část pozemku p. p. č. 37 o výměře 33 m2, k. ú. Spy, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro
KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, je ode dne 27.09.2010 pronajat p. I. U.,
za účelem zahrady. Z důvodu změny vlastníka nemovitosti č. p. 3 u pronajatého pozemku požádal nájemce o
ukončení smlouvy dohodou ke dni 31.12.2018. Přílohy č. RM 2 - 2/4.
K rozhodnutí:
Souhlasit s ukončením smlouvy dohodou k požadovanému termínu.
Odůvodnění:
Pozemek je nyní oplocen a zatravněn (včetně záhonu s okrasnou zelení). Pozemek lze pronajímateli vrátit ve
stávajícím stavu. Noví vlastníci č. p. 3 mají zájem oplocenou plochu užívat a požádali o pronájem.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 409- 17581/18,
(uložen úkol číslo 23492).
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 37 o výměře 33 m2 v k. ú. Spy dohodou ke dni
31.12.2018. RM pověřuje ST podpisem dohody ve znění přílohy č. RM 2 - 2/4.
RM 409 Souhlasí.

STIS
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Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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2.5 Pronájem části pozemku - zahrada ve Spech
Identifikace:

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

Část pozemku p. p. č. 37 o výměře 33 m2, k. ú. Spy, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro
KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. O pronájem za účelem zahrady se
zahradním domkem (pro zahradní nářadí a venkovní posezení) požádali noví vlastnici č. p. 3 manželé V. a J. H.
Přílohy č. RM 2 - 2/5.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti. Ne/souhlasit se zveřejněním záměru města.
Odůvodnění:
Stávající nájemce požádal o ukončení smlouvy dohodou z důvodu změny vlastnictví nemovitosti č. p. 3. Vyjádření
odborných útvarů v příloze č. RM 2 - 2/5.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování, a to pro možnou podjatost.
K čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 409- 17582/18,
(uložen úkol číslo 23493).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 37 v k. ú. Spy o výměře cca 33 m2 za účelem
zahrady, ve znění přílohy č. RM 2 - 2/5.

STIS

RM 409 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 5. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Čl 3

15:20

Rozvoj

OMM

3.1 VZ - Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém Městě nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/1 - Flash Příloha: RM 2 - 3/1 - Flash

Dne 07.11.218 proběhlo otevírání obálek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém
Městě nad Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním VZ vybranému uchazeči, schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 15 firem. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 500 tis. Kč. Byly podány 3 nabídky.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17583/18,
(uložen úkol číslo 23494).
RM na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené komisí pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště v Novém
Městě nad Metují" firmě P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 423.500 Kč vč.
DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou P O P R spol. s r.o., Stavební
1148, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 2 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Smlouva o nájmu silnice I. třídy I/14 - parkovací automaty, ul. T. G. Masaryka (PŘESUNUTO do
mimořádné RM 3)
Identifikace:

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

V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta akce § 2219, org. 1772 Parkovací automaty v ul. T. G. Masaryka 2 ks a ul.
Nerudova 1 ks. Placená parkovací místa v ul. T. G. Masaryka budou umístěna na p. p. č. 2069/3 v k. ú. Nové Město
nad Metují, který je v majetku ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu na pozemku má Ředitelství silnic a dálnic
ČR (dále jen "ŘSD"). Podmínkou k povolení zavedení placeného parkování je uzavření nájemní smlouvy mezi
městem a ŘSD. Celková výše nájemného činí 4.644,28 Kč/1 osobní vozidlo za rok dle metodiky pronajímatele.
Celkem za 33 parkovacích stání se jedná o 153.261,24 Kč bez DPH za rok. Nájemné bude účtováno bez DPH. ORM
předkládá ke schválení Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/14 za účelem zavedení placeného parkování v
ul. T. G. Masaryka.
K rozhodnutí:
Ne/schválit Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/14 za účelem zavedení placeného parkování v ul. T. G.
Masaryka, roční nájemné činí 153.261,24 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Pro zavedení placeného parkování je uzavření smlouvy s ŘSD podmínkou správce pozemku. V případě zavedení
parkovacích kotoučů dle názoru pí Macháčkové z ŘSD nebude vyžadováno nájemné. Tuto informaci, ale ověřuje na
ředitelství ŘSD v Praze. Odpověď bude nedříve v pondělí. V případě zavedení parkovacích kotoučů je možné, že
bude ŘSD požadovat provedení vodorovného dopravního značení (rovněž bude ověřeno na ředitelství ŘSD v Praze).
Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů včetně dopravního značení a stavebních úprav činí 439 tis. Kč.
Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných v ul. Komenského činí cca 3,5 roku (cca 4,5 - 5 let s
uvážením provozních nákladů). Nájemní smlouva s ŘSD se dle platné metodiky pronajímatele uzavírá na dobu 1 rok,
pak musí být uzavřena smlouva nová, ve které se nájemné navýší o inflaci. Výpočet nákladů na pořízení parkovacích
automatů a výpočet návratnosti je uveden v příloze č. RM 2 - 3/2.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli v tom, že řešení parkování bude projednáno na rozpočtovém semináři a znovu ještě
zařazeno v mimořádné RM č. 3.

STIS
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3.3 Dodatek č. 2 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“
Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/3 - Flash Příloha: RM 2 - 3/3 - Flash

Identifikace:

Firma Ermo spol. s r.o., IČO: 15062201 realizuje stavbu „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech“. Z
důvodu zpoždění dodávky výložníků a osvětlovacích těles je třeba prodloužit termín dokončení I. etapy stavby
(osvětlení podél chodníků) do dne 30.11.2018. Původní termín dokončení I. etapy byl do dne 15.11.2018. ORM
předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 140/2018.
K rozhodnutí:
Schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 140/2018 na realizaci akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na
Hradčanech“ na prodloužení termínu výstavby ze dne 15.11.2018 na dne 30.11.2018.
Odůvodnění:
Na stavbě je položena kabeláž, jsou osazeny stožáry a jsou vyzbrojeny. Stožáry s výložníky byly objednány před více
jak 3 měsíci. Výrobce dodal stožáry minulý týden, ale výložníky a osvětlovací tělesa dodá do dne 20.11. 2018.
Dodavatel stavby bude moci pokračovat v dokončení stavby až po dodání výložníků a světel. ORM doporučuje
dodatek na prodloužení termínu výstavby schválit.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek se dotazoval na důvody zpoždění - vysvětlení podala vedoucí ORM. Zpoždění je o 14 dní.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 409- 17584/18,
(uložen úkol číslo 23495).
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.140/2018 na realizaci akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na
Hradčanech“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s r.o., IČO: 15062201 na prodloužení termínu
výstavby ze dne 15.11.2018 na dne 30.11.2018, ve znění přílohy č. RM 2 - 3/3, a pověřuje ST jeho podpisem.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Žádost o dopravní omezení v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/4 - Flash Příloha: RM 2 - 3/4 - Flash

Na jednání RM č. 391 dne 12.03.2018 byla projednávána žádost obyvatel z ul. Železova louka, kterou za obyvatele
podal p. M.Š., ohledně umístění dopravního omezení v dané lokalitě. Obyvatelé ul. Železova louka požadují, aby v
souvislosti s rekonstrukcí vozovky a výstavbou cyklotrasy v ul. Železova louka bylo umístěno trvalé dopravní omezení,
týkající se snížení maximální povolené rychlosti jízdy, a to na 20 km/hod. Umístění dopravního omezení požadují cca
50 m před zastavěnou částí ulice. Dále požadují zvážit možnost umístění zpomalovacího prahu. K tomuto bodu bylo
dne 12.03.2018 přijato usnesení č. RM 391-16837/18 v tomto znění: „RM vzala na vědomí žádost obyvatel z ul.
Železova louka o umístění trvalého dopravního omezení, týkajícího se snížení maximální povolené rychlosti jízdy v
souvislosti s plánovanou rekonstrukcí vozovky v ul. Železova louka. RM o této žádosti rozhodne až v souvislosti s
dokončením uvedené rekonstrukce, kdy předpoklad je podzim roku 2018.“ Nyní je žádost obyvatel z ul. Železova
louka předkládána k novému projednání.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním trvalého svislého dopravního značení „Nejvyšší dovolená rychlost“ s omezením na 30 km/hod.,
a to po dokončení stavby „Stavební úpravy komunikace v ul. Železova louka“.
Odůvodnění:
OMM - návrh na umístění požadovaného dopravního omezení byl předběžně projednán s Policií ČR, Dopravní
inspektorát Náchod. V oblasti může být umístěno svislé dopravní značení „Nejvyšší dovolená rychlost“ s omezením
na 30 km/hod. Nižší omezení povoleno nebude. Nemáme námitky proti umístění uvedeného svislého dopravního
značení, upozorňujeme však na množství DZ ve městě, blížící se k 1000 ks. V této oblasti se nenacházejí chodníky.
Nedoporučujeme umístění zpomalovacích prahů. Pro případné umístění zpomalovacích prahů je nutný souhlas
vlastníků sousedních nemovitostí. Ke zpomalovacímu prahu musí být dále umístěno svislé dopravní značení č. IP2
„Zpomalovací práh“ a č. A7b „Pozor zpomalovací práh“, a to z každé strany, celkem tedy 4 ks svislého dopravního
značení.
MP nemá ke zvažovanému snížení rychlosti v ul. Železova louka námitek.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní mj. dotazovali na termín dokončení, ORM - asfaltování bude příští týden. Jako cyklotrasa to ještě
nyní vyznačeno nebude, na její realizaci se snažíme získat dotaci.
K čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 409- 17585/18,
(uložen úkol číslo 23496).
RM souhlasí s umístěním trvalého svislého dopravního značení „Nejvyšší dovolená rychlost“, a to 30 km/hod. v ul. Železova
louka. RM ukládá OMM zajistit příslušná vyjádření a povolení potřebná pro jeho umístění.
RM 409 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 23.4.2019
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

3.5 SOPPS „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 216, ul. Na Kopci“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/5 - Flash Příloha: RM 2 - 3/5 - Flash

ORM obdrželo žádost p. J. B. o uložení vodovodní přípojky pro č. p. 216. Přípojka je umístěna v zeleni a místní
komunikaci na p. p. č. 23/27, 23/21, 676/1, které jsou ve vlastnictví města, k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují.
Přípojka je vedena ze stávajícího vodovodního řadu v ul. Na Kopci v délce cca 80 m. ORM navrhuje uzavřít Smlouvu
o právu provést stavbu (dále jen „SOPPS“), ve které jsou stanoveny podmínky města pro uložení přípojky.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro RD č. p. 216, ul. Na Kopci, Nové Město nad Metují, k.
ú. Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. B.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace a návrh SOPPS byly odsouhlaseny odbornými útvary. Ve SOPPS jsou sepsány podmínky
ORM.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Zaznělo upozornění, že žadatel není vlastníkem připojované nemovitosti.
K čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 409- 17586/18,
(uložen úkol číslo 23497).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro RD č. p. 216, ul. Na Kopci, Nové Město nad Metují, k.
ú. Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují a p. J. B., ve znění přílohy č. RM 2 - 3/5, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Podání žádostí o dotaci na akci "Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí"
Identifikace:
ZM 127 schválilo rozpočtové opatření - realizace akce "Nucené odvětrávání tělocvičen v ZŠ Malecí", s tím, že budou v
letošním roce zahájeny přípravné práce - zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. Na rok 2019 je
do rozpočtu města navržena položka na realizaci. Nabízí se vyhlášená výzva č. 100 Ministerstva životního prostředí v
rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP"). Termín předkládání žádostí o dotaci končí dne
31.01.2019. Nejzazší datum ukončení realizace projektu je do konce roku 2023. Podpora do výše max. 70 %, max.
způsobilé výdaje na systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 400 Kč bez DPH / (m3h-1). V rámci
tohoto projektu bude důležitý výpočet energetického auditora, který se připravuje.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM podání žádosti o dotaci na akci „Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“ do aktuální
výzvy OPŽP.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Ing. Němeček - dotaz na energetický audit - dělal by se tak jako tak? OMM - podmínkou realizace této investice je
dotace. Ing. Němeček - tzn., že když dotace nebude, tak se akce nebude dělat? OMM - ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 409- 17587/18,
(uložen úkol číslo 23498).
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti o dotaci na akci „Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“
do aktuální výzvy OPŽP.

STIS

RM 409 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

3.7 Příkazní smlouva na podání žádosti o dotaci na akci "Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ
Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/7 - Flash Příloha: RM 2 - 3/7 - Flash

Po schválení rozpočtového opatření na realizaci akce "Nucené odvětrávání tělocvičen v ZŠ Malecí" byly zahájeny
přípravné projekční práce. Zároveň je nezbytné zahájit přípravy na projektové žádosti o dotaci. Vzhledem k náročnosti
žádosti do Operačního programu Životní prostředí (dále jen "OPŽP") provedlo ORM poptávkové řízení na
zpracovatele žádosti o dotaci na akci „Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“, která bude
předložena do výzvy č. 100 OPŽP. Celkem byli poptáni 2 uchazeči. Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložila
firma DABONA s.r.o., sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996. Zpracování žádosti o
dotaci je způsobilým výdajem projektu do výše 30 tis. Kč bez DPH.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním zakázky na zpracování žádosti o dotaci firmě, která v rámci poptávkového řízení nabídla
nejnižší nabídkovou cenu, schválit příkazní smlouvu a pověřit ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

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

Viz "Projednání" předchozího bodu. Po zodpovězení dotazu pana Ing. Němečka bylo navržené znění usnesení
odsouhlaseno.
K čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 409- 17588/18,
(uložen úkol číslo 23499).
RM na základě provedeného poptávkového řízení souhlasí se zadáním zakázky na zpracování žádosti o dotaci na akci
„Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“ firmě DABONA s.r.o., sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, za nabídkovou cenu 42.350 Kč vč. DPH. RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou DABONA s.r.o., sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve znění přílohy č. RM 2 - 3/7, a pověřuje
ST podpisem této smlouvy.

STIS

RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

3.8 Žádost o vyhrazené parkovacího stání v ul. Husova na parkovišti před č. p. 724, k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/8 - Flash Příloha: RM 2 - 3/8 - Flash

Dle usnesení č. RM 406-17473/18 OMM prověřilo v ul. Husova možnost zvýšení kapacity parkujících vozidel úpravou
vodorovného dopravní značení, které není možné z důvodu zachování příslušných ČSN stanovujících minimální
průjezdnou šířku komunikace. Do RM 406 předkládalo OMM dvě žádosti o vyhrazené parkovací stání v ul. Husova, a
to pí H. Š. a pí M. N. Paní M. N. dne 05.11.2018 vzala svou žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Husova zpět.
OMM opětovně předkládá žádost pí H. Š. o vyhrazené parkovací stání v ul. Husova na parkovišti před č. p.724.
Vyhrazené parkovací stání již měla dříve z důvodu zdravotního stavu povolené a vybudované. Po uplynutí 2 let (na
které se povolení vydává) ovšem nebylo požádáno o obnovu, proto vyhrazené parkovací stání přestalo být platné i
přes užívání vyhrazeného parkovacího stání. Nyní pí H. Š. žádá znovu o obnovení, z důvodu zdravotních potíží, kvůli
kterým je držitelem průkazu ZTP.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s obnovením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Husova před č. p. 724, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV - viz samostatná příloha č. RM 2 - 3/8.
Stanovisko TS: K prodloužení platnosti stávajícího vyhrazeného stání nemáme připomínek.
Stanovisko OMP: Pokud má žadatelka ZTP, nemáme námitky.
Vyjádření Dopravního inspektorátu Náchod: Povolení vyznačení vyhrazeného parkovacího stání DI Náchod je
podmíněno provedením obnovy vodorovného dopravního značení - parkovací stání v ul. Husova, které musí zajistit
město.
(OMM prověřilo u firmy zajišťující dopravní značení po městě, že z důvodu klimatických podmínek a kapacitní
vytíženosti firmy není možné zajistit obnovu VDZ v tomto roce.)
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 409- 17589/18,
(uložen úkol číslo 23500).
RM souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro pí H. Š. v ul. Husova u č. p. 724, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatelka
zajistí dopravní stanovení pro toto vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého
dopravního značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadatelce pí H. Š. vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od
realizace dopravního značení. Realizace bude provedena po dokončení vodorovného dopravního značení parkoviště u č. p.
724, k. ú. Nové Město nad Metují. RM ukládá OMM zajistit vyznačení parkovacích míst vodorovným dopravním značením v
ul. Husova. Provedení vodorovného dopravního značení proběhne za vhodných klimatických podmínek.
RM 409 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.3.2019
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

3.9 Jmenování komisí pro otvírání a hodnocení nabídek pro vybrané veřejné zakázky zadávané v režimu
zákona č. 134/2016 Sb.
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení složení komisí pro otvírání a hodnocení nabídek pro vybrané veřejné zakázky
zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb.
Pro veřejnou zakázku Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského
Nové Město nad Metují (stavební práce; nábytek) - komise ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable),
Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna), pí Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), p.
Jiří Lokvenc (náhradník: Pavel Horvat), Mgr. Vladimír Milt (náhradník: Mgr. Irena Kupková).
Pro veřejnou zakázku Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí (stavební práce; nábytek) - komise ve složení: Ing.
Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna), pí Alena Čečetková
(náhradník: Mgr. Markéta Škodová), p. Jiří Lokvenc (náhradník: Pavel Horvat), Mgr. Pavla Smolová (náhradník: Mgr.
Jaroslava Broumová).
Pro veřejnou zakázku Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují vybavení nábytkem - komise ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová
(náhradník: Ing. Libor Pozděna), pí Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), p. Jiří Lokvenc (náhradník:
Pavel Horvat), Mgr. Jana Vitverová (náhradník: Mgr. Miroslav Hojný).
K rozhodnutí:
Schválit složení komisí pro veřejné zakázky v režimu zákona.
Odůvodnění:
Komise, která pracovala v minulém volebním období, byla zrušena a nová prozatím nebyla ustavena.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 409- 17590/18
RM schvaluje složení komisí pro otvírání a hodnocení nabídek pro vybrané veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č.
134/2016 Sb.
Pro veřejnou zakázku Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují (stavební práce; nábytek) - komise ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona
Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna), pí Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), p. Jiří Lokvenc
(náhradník: Pavel Horvat), Mgr. Vladimír Milt (náhradník: Mgr. Irena Kupková).
Pro veřejnou zakázku Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí (stavební práce; nábytek) - komise ve složení: Ing. Libor
Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna), pí Alena Čečetková (náhradník:
Mgr. Markéta Škodová), p. Jiří Lokvenc (náhradník: Pavel Horvat), Mgr. Pavla Smolová (náhradník: Mgr. Jaroslava
Broumová).
Pro veřejnou zakázku Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují - vybavení
nábytkem - komise ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor
Pozděna), pí Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), p. Jiří Lokvenc (náhradník: Pavel Horvat), Mgr. Jana
Vitverová (náhradník: Mgr. Miroslav Hojný).
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Souhlas města s umístěním dešťové kanalizace pro RD č. p. 114 v ul. K Sirkárně do pozemku města
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/10 - Flash Příloha: RM 2 - 3/10 - Flash

Na město byla podána žádost Ing. L. J. o souhlas města s uložením dešťové kanalizace do pozemku města p. p. č.
2163 (komunikace v ul. K Sirkárně) pro RD č. p. 114, ul. K Sirkárně, Nové Město nad Metují, na kterém bude
realizovat stavební úpravy a přístavbu. RD je naproti Církvi bratrské.
K rozhodnutí:
Souhlasit s umístěním dešťové kanalizace pro stavební úpravy a přístavbu RD č. p.114 v ul. K Sirkárně, Nové Město
nad Metují do pozemku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 409- 17591/18,
(uložen úkol číslo 23501).
RM souhlasí s umístěním dešťové kanalizace pro stavební úpravy a přístavbu RD č. p. 114 v ul. K Sirkárně, Nové Město nad
Metují do pozemku města p. p. č. 2163 v k. ú. Nové Město nad Metují.
RM 409 Souhlasí.

STIS
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

3.11 Oprava části komunikace v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/11 - Flash Příloha: RM 2 - 3/11 - Flash

Na jednání RM 1 (408) dne 05.11.2018 bylo schválena akce „Oprava části komunikace v ul. Železova louka. Jedná se
opravu zpevněné plochy před vjezdem do areálu Českého svazu rybářů na p. p. č. 223/4, k. ú. Krčín. Nyní je RM
předkládána ke schválení SOD na tuto akci.
K rozhodnutí:
Schválit SOD na provedení opravy části komunikace v ul. Železova louka na p. p. č. 223/4, k. ú. Krčín, a pověřit ST
jejím podpisem. Schválit výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Schválit RO ve
výši 210 tis. Kč pro realizaci akce „Oprava části komunikace v ul. Železova louka“ (§ 2212), navýšení bude pokryto
přesunem z akce „Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní část - PD + realizace“ (§2212).
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 409- 17592/18,
(uložen úkol číslo 23502).
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava části komunikace v ul. Železova louka, p. p. č. 223/4, k. ú. Krčín“ na částku
209.483,87 Kč vč. DPH, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, ve znění přílohy č. RM 2 - 3/10, a pověřuje ST jejím podpisem. RM schvaluje výjimku ze Zásad
města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Schvaluje RO ve výši 210 tis. Kč pro realizaci „Opravy části
komunikace v ul. Železova louka“ (§ 2212), navýšení bude pokryto přesunem z akce „Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a
západní část - PD + realizace“ (§ 2212).

STIS

RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 409 - 19.11.2018

3.12 "Cykloregion V. Moravce" - Stavební úpravy komunikace v ul. Železova louka - odsouhlasení změn
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 3/12 - Flash Příloha: RM 2 - 3/12 - Flash

V rámci stavby "Cykloregion V.Moravce" - Stavební úpravy komunikace v ul. Železova louka se vyskytly práce, které
nebyly zahrnuty v rozpočtu u smlouvy o dílo. Jedná se o tyto konstrukce: Vícepráce:
•Obrubníky + žlábky
Ve staničení 0,521 00 až 0,685 00 je po levé straně komunikace umístěn betonový obrubník 250x100x1000 a
betonová žlabovka. Žlabovka slouží k odvodnění komunikace. V soupisu prací není vykázána celá délka. Ve staničení
0,620 00 až 0,685 00 není obrubník ani žlab vykázán.
- Geotextilie
Po provedení zkoušek únosnosti zemní pláně v oblasti nové části komunikace (staničení 0,521 00 až 0,685 00) bylo
zjištěno, že zemní pláň nemá projektem předepsanou únosnost. V PD je uvedeno, že pro zlepšení únosnosti zemní
pláně se použije geotextilie s výztužnou, separační a filtrační funkcí. Tato geotextilie není v soupisu prací vykázána.
- Výhybna - po projednání na místě stavby bylo konstatováno, že vzdálenost mezi navrženými výhybnami je
nevyhovující (jsou daleko od sebe). Bylo by vhodné dořešit v úseku mezi křižovatkou s ulicí Dobrušská a začátkem
zástavby, ještě jeden prostor pro vyhýbání vozidel. Komunikace v daném úseku má pouze šíři cca 4 m, což je pro
vyhýbání nedostačující a vozidla při vyhýbání musí najíždět na krajnici. Najížděním na nezpevněnou krajnici bude
docházet k nevhodnému zatěžování - lze předpokládat vznik poruch komunikace. Dostatečný prostor pro výhybnu v
daném úseku nebyl nalezen. Z tohoto důvodu navrhujeme upravit stávající sjezd na pozemek v majetku města p. p. č.
226/1, k.ú. Krčín, který by se mohl využít zároveň jako výhybna.
- Výšková úprava kanalizačních šachet - v letních měsících letošního roku proběhla výstavba nové kanalizace v ulici
Železova louka, při které došlo oproti původnímu návrhu ke změně - rozšíření o přípojky k objektům (osazení nových
šachet). Z tohoto důvodu bude nutná výšková úprava nových kanalizačních šachet. Tato úprava proto nemohla být
součástí projektu "Stavební úpravy komunikace v ul.Železova louka".
- Méněpráce - Odstranění stávajícího živičného povrchu - v letních měsících došlo v části ulice Železova louka k
realizaci stavby kanalizace. Při této stavbě byl částečně odstraněn stávající živičný povrch. Tyto práce budou v
dodatku č. 1 odečteny.
K rozhodnutí:
Souhlasit s provedením navrhovaných změn v rámci stavby "Cykloregion V. Moravce" - Stavební úpravy komunikace
v ul. Železova louka.
Odůvodnění:
Vyčíslení jednotlivých víceprací a méněprací je přiloženo v příloze č. RM 2 - 3/12.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala vad a nedostatků v PD, které pak způsobují tyto komplikace. Zazněl apel na zajištění supervizí
zpracovaných PD.
K čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 409- 17593/18,
(uložen úkol číslo 23503).
RM souhlasí s provedením navrhovaných změn v rámci stavby "Cykloregion V. Moravce" - Stavební úpravy komunikace v ul.
Železova louka. RM ukládá ORM předložit na jednání RM 4 dne 03.12.2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
RM 409 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 4

16:20

Správa nemovitostí

OMM

4.1 VZ - "Výměna výtahu v MSSS OAZA, T. G. Masaryka, čp. 1424, Nové Město nad Metují/2"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 4/1 - Flash Příloha: RM 2 - 4/1 - Flash

Dne 07.11.2018 proběhlo otevírání obálek na veřejnou zakázku "Výměna výtahu v MSSS OAZA, T. G. Masaryka, čp.
1424, Nové Město nad Metují/2". Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním VZ vybranému uchazeči, schválit SOD a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 7 firem. V rozpočtu je na tuto akci schváleno 1.400 tis. Kč. Byly podány 3 nabídky.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17594/18,
(uložen úkol číslo 23504).
RM na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené komisí pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna výtahu v MSSS OAZA, T. G. Masaryka,
čp. 1424, Nové Město nad Metují/2" firmě Výtahy Ostrava spol. s r.o., Teslova 2, 70200 Ostrava - Přívoz, IČO: 43965865, za
nabídkovou cenu 909.800 Kč bez DPH (1.046.270 Kč vč. DPH). RM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Výtahy Ostrava spol. s r.o., Teslova 2, 70200 Ostrava- Přívoz, IČO: 43965865, ve znění přílohy č.
RM 2 - 4/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu (bytové jednotky č. p. 292 a 313)
Identifikace:

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

Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, která se týká 2 bytových jednotek (byt č. 1 v č. p. 292 a byt č. 3 v č. p.
313). Vzhledem k tomu, že objekt č. p. 313, ul. Rašínova byl převeden do majetku jiné organizace (Základní a
Speciální škola NONA o.p.s.) řeší dodatek úpravu předmětu nájmu, tzn. vyloučení bytové jednotky č. 3 v č. p. 313 ze
smlouvy o nájmu.
K rozhodnutí:
Schválit dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že objekt č. p. 313, ul. Rašínova byl převeden do majetku jiné organizace (Základní a Speciální
škola NONA o.p.s.) řeší dodatek úpravu předmětu nájmu, tzn. vyloučení bytové jednotky č. 3 v č. p. 313 ze smlouvy o
nájmu.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 409- 17595/18,
(uložen úkol číslo 23505).
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 04.05.2018, ve znění přílohy č. RM 2 - 4/2, a pověřuje ST jejím
podpisem.
RM 409 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

4.3 MŠ Na Františku - informace o stavu herních prvků zahrady
Zdroj. dokum.: RM 2 - 4/3 - Flash Příloha: RM 2 - 4/3 - Flash

Identifikace:

Na základě dopisu ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, předkládá OSN informaci o
stavu herního zařízení umístěného na zahradě této školky. Tato informace je RM předkládána v souvislosti s
přípravou rozpočtu na rok 2019, kdy je v návrhu rozpočtu uvedena částka 50 tis. Kč na přípravu podání žádosti o
dotaci na revitalizaci zahrady. Podrobnosti viz příloha č. RM 2 - 4/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předloženou informaci.
Odůvodnění:
Ředitelka "MŠ Na Františku" předkládá protokol z provedené prohlídky jako doplnění odůvodnění položky v návrhu
rozpočtu pro rok 2019 - "Revitalizace zahrady u MŠ František, III. etapa". OMM doporučuje projednat investici v
souvislosti s návrhem rozpočtu ORM viz bod č. RM 2 - 6/1.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na to, jak bude řešen "vodní svět" na zahradě v budoucnu, když nyní je navržena tato změna?
Nová ředitelka MŠ chce vodní svět vepředu zrušit, přemístit do jiné části zahrady (kvůli lepšímu připojení na vodovod)
a nahradit ho přírodními herními prvky. Vedoucí OSN přišel na jednání RM odpovědět na dotazy radních v 16:03
hodin. Uvedl, že se jedná o změnu v celkové koncepci revitalizace zahrady s tím, že vodní svět navržený v horní části
zahrady bude nahrazen herními vzdělávacími prvky z přírodních materiálů. V budoucnu může být vodní prvek umístěn
v části zahrady, kde je nyní umístěn bazén (možnost připojení na odběr vody a kanalizaci). Jde o změnu vyvolanou
možností získání dotačního titulu a rozhodnutí vedení MŠ.
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 409- 17596/18,
(uložen úkol číslo 23506).
RM bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, o plánech a stavu herního
zařízení umístěného na zahradě školky "MŠ Na Františku" ve znění přílohy č. RM 2 - 4/3.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 Žádost o pomoc při řešení škodné události
Identifikace:

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

Jedná se o žádost 3 nájemníků bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka o pomoc při řešení škodní události,
která vznikla při rekonstrukci tohoto bytového domu v roce 2017. Firma, která prováděla rekonstrukci střechy
subdodavatelsky (Intide Tergo s.r.o.) pro generálního dodavatele, nedostatečně zabezpečila střechu a došlo k
zatečení do bytových jednotek. Nájemníci na vlastní náklady provedli opravy v bytových jednotkách a požadovali na
firmě náhradu nákladů. Firma Intide Tergo s.r.o. nahlásila celou škodnou událost na pojišťovnu. Veškeré podklady ke
škodní události ze strany nájemníků byly ve spolupráci s OSN pojišťovně odeslány, firma bohužel s pojišťovnou
přestala spolupracovat a ta nemůže plnit.
K rozhodnutí:
Uložit OSN s PRAV celou situaci prověřit.
Odůvodnění:
Škodná událost vznikla při rekonstrukci, kterou zajišťoval pronajímatel (město Nové Město nad Metují). OSN
doporučuje žádosti vyhovět a vložit se do jednání mezi dodavatelkou firmou, pojišťovnou a nájemníky.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 4 USNESENÍ č. RM 409- 17597/18,
(uložen úkol číslo 23507).
RM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka a ukládá OSN spolu s PRAV situaci
prověřit a navrhnout řešení.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

4.5 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Zdroj. dokum.: RM 2 - 4/5 - Flash Příloha: RM 2 - 4/5 - Flash

Identifikace:

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 409- 17598/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2018 ve znění přílohy č. RM 2 - 4/5.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.6 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.10.2018
Zdroj. dokum.: RM 2 - 4/6 - Flash Příloha: RM 2 - 4/6 - Flash

Identifikace:

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.10.2018.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 409- 17599/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.10.2018 ve znění
přílohy č. RM 2 - 4/6.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Žádost o kácení stromu - MŠ Rašínova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 4/7 - Flash Příloha: RM 2 - 4/7 - Flash

Na základě dopisu ředitelky školy "MŠ Rašínova" a na základě zápisu z kontroly Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje (dále jen "KHS HK") žádáme o souhlas s pokácením 2 ks vzrostlých stromů (1x Smrk
pichlavý, 1x Smrk omorika) na pozemku st. p. č. 935. Důvodem kácení je jejich nevhodné umístění. Stromy poškozují
fasádu domu a stíní ve 2 třídách. Podrobnosti viz příloha č. RM 2 - 4/7.
K rozhodnutí:
Souhlasit s kácením.
Odůvodnění:
Stromy stíní ve 2 třídách, na což poukazuje zápis z kontroly KHS HK a jsou nevhodně vysazeny. Svými větvemi
odírají fasádu domu a okna. Konzultováno s OŽP a TS a s kácením stromů souhlasí.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní usnesení odsouhlasili s dovětkem "..., a to provedení vhodné náhradní výsadby v areálu MŠ Rašínova."
K čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 409- 17600/18,
(uložen úkol číslo 23508).
RM souhlasí s pokácením 2 ks vzrostlých stromů (1x Smrk pichlavý, 1x Smrk omorika) na pozemku st. p. č. 935, ve znění
přílohy č. RM 2 - 4/7, a to s podmínkou provedení vhodné náhradní výsadby v areálu "MŠ Rašínova".
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RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 5

13:30

Školství, kultura a sport

OSKS

5.1 Hodnocení školního roku 2017/2018 v "ZUŠ B. Smetany" a "DDM Stonožka"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" a ředitelka "DDM Stonožka" předstupují před RM s hodnocením školního roku 2017/2018.
K rozhodnutí:
Seznámit se s hodnocením školního roku 2017/2018 v "ZUŠ B. Smetany" a "DDM Stonožka".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Dagmar Rudolfová, ředitelka DDM Stonožka, podala tyto informace: V minulém školním roce v DDM Stonožka
pracovalo 59 kroužků, největších úspěchů dosáhly kroužky taneční. Uskutečnilo se 252 příležitostných akcí, z nichž
nejúspěšnější je již tradičně taneční soutěž v novoměstské sokolovně "Raz, dva, tři", letos se uskutečnil již 27. ročník.
31 vystoupení sledovalo cca 1000 návštěvníků. Stav zahrady DDM Stonožka je stále velmi neuspokojivý, ze všech
školských zařízení potřebuje DDM Stonožka zahradu nejvíce (příměstské tábory apod.). Na revitalizaci zahrady je
zpracovaná studie. ST - slíbil, že bude probíhat postupná úprava zahrady dle zpracované studie, ale nejde vše
najednou. Ředitelka DDM Stonožka pozvala členy RM na prohlídku DDM Stonožka. ST poděkoval ředitelce DDM
Stonožka za účast na jednání RM.
Pan Tomáš Hvězda, ředitel ZUŠ B. Smetany uvedl: V minulém školním roce bylo ve škole zapsáno 696 žáků
(kapacita je 700 žáků), vyučuje se ve všech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
Největšího úspěchu dosáhla žákyně hudebního oboru - vítězství v krajském kole hry na klarinet. Problém vidí pan
ředitel v nedostatku učeben, na počet žáků by potřeboval 5 dalších učeben. Proběhla diskuse o možnostech rozšíření
ZUŠ. Na dotaz ST byla s ředitelem ZUŠ řešena otázka budoucnosti Novoměstské filharmonie. Pan ředitel uvedl, že
rozměr Novoměstské filharmonie přesahuje možnosti ZUŠ, nyní se jedná o možnosti přechodu Novoměstské
filharmonie pod Městský klub v Novém Městě nad Metují. ST požádal ředitele, aby vše probíhalo v klidu, všichni si
přejeme, aby Novoměstská filharmonie ve městě zůstala. Ředitel ZUŠ ještě upozornil na problém s odloučeným
pracovištěm v České Skalici. Doposud zde neplatili žádný nájem, ale vedení základní školy, kde odloučené pracoviště
působí, požaduje nyní nájem 80 tis. Kč ročně. Vedení školy zvažuje ukončení výuky v České Skalici. Poté ST
poděkoval řediteli ZUŠ B. Smetany za účast na jednání RM.
K čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17601/18
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2017/2018 v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, Husovo náměstí 1209, okres Náchod a v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588,
přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018 - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

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

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" předkládá ředitel "ZUŠ B.
Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2017/2018.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "ZUŠ B. Smetany" za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu č. RM 2 - 5/1.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 409- 17602/18
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
náměstí 1209, okres Náchod, za školní rok 2017/2018 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 2 - 5/2.
RM 409 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

5.3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018 - "DDM Stonožka"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/3 - Flash Příloha: RM 2 - 5/3 - Flash

Identifikace:

V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli" předkládá ředitelka "DDM
Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2017/2018.
K rozhodnutí:
Seznámit se s Výroční zprávou o činnosti "DDM Stonožka" za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu č. RM 2 - 5/1.
K čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 409- 17603/18
RM se seznámila s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, za školní
rok 2017/2018 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy č. RM 2 - 5/3.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského ze dne 05.11.2018
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/4 - Flash Příloha: RM 2 - 5/4 - Flash

Identifikace:

Dne 05.11.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ Komenského (dále jen "ŠR"). ŠR schválila Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2017. Ředitel školy
informoval ŠR o provozu školy na začátku školního roku 2018/2019.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zápisem z jednání ŠR při "ZŠ Komenského" ze dne 05.11.2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 409- 17604/18
RM se seznámila se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod ze dne 05.11.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy č. RM 2 - 5/4.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.5 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/5 - Flash Příloha: RM 2 - 5/5 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "MŠ Rašínova".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 409- 17605/18
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pronajala prostory kotelny, které se nacházejí
v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

5.6 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/6 - Flash Příloha: RM 2 - 5/6 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s
pronájmem kotelny ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 409- 17606/18
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 pronajala prostory kotelny, které se
nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.7 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/7 - Flash Příloha: RM 2 - 5/7 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krčín žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZŠ a MŠ Krčín".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 7 USNESENÍ č. RM 409- 17607/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy,
a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.8 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/8 - Flash Příloha: RM 2 - 5/8 - Flash

Identifikace:

Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod žádá v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZŠ Komenského".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 8 USNESENÍ č. RM 409- 17608/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod pronajala prostory kotelny,
které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 409 - 19.11.2018

5.9 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/9 - Flash Příloha: RM 2 - 5/9 - Flash

Identifikace:

Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod žádá v
souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v "ZUŠ B. Smetany".
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 9 USNESENÍ č. RM 409- 17609/18
RM souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres
Náchod pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově školy, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.10 Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MKN
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/10 - Flash Příloha: RM 2 - 5/10 - Flash

Identifikace:

Ředitelka Městské knihovna Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem
kotelny ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MKN.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 10 USNESENÍ č. RM 409- 17610/18
RM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Nové Město nad Metují pronajala prostory kotelny, které se nacházejí v budově
příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.11 Žádost MMUZ o souhlas s pronájmem kotelny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/11 - Flash Příloha: RM 2 - 5/11 - Flash

Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny
ode dne 01.01.2019 do 31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MMUZ.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 11 USNESENÍ č. RM 409- 17611/18
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se nacházejí v budově
příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.12 Žádost MSSS Oáza o souhlas s pronájmem kotelny
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/12 - Flash Příloha: RM 2 - 5/12 - Flash

Ředitelka MSSS Oáza žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas s pronájmem kotelny ode dne 01.01.2019 do
31.12.2019.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem kotelny v MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Podle zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
majetek ve výpůjčce pronajímat nebo vypůjčovat, vyjma krátkodobých výpůjček a pronájmů do 30 dnů, které nebrání
a neomezují hlavní činnost příspěvkové organizace.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 12 USNESENÍ č. RM 409- 17612/18
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují pronajalo prostory kotelny, které se
nacházejí v budově příspěvkové organizace, a to na dobu ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
RM 409 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.13 Žádost č. 1 o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/13 - Flash Příloha: RM 2 - 5/13 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 7.000 Kč od MUDr. Gabriely Meisnerové Štětinové, sídlo:
Nové Město nad Metují, Komenského 48.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 13 USNESENÍ č. RM 409- 17613/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 7.000 Kč od MUDr. Gabriely Meisnerové Štětinové, sídlo: Nové Město nad Metují,
Komenského 48, na činnost Novoměstské filharmonie.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.14 Žádost č. 2 o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/14 - Flash Příloha: RM 2 - 5/14 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 10.000 Kč od firmy Podorlická kartonážní spol. s.r.o.,
Mírová 389, 518 01 Dobruška.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 14 USNESENÍ č. RM 409- 17614/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 10.000 Kč od firmy Podorlická kartonážní spol. s.r.o., Mírová 389, 518 01 Dobruška, na
činnost Novoměstské filharmonie.
RM 409 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 409 - 19.11.2018

5.15 Žádost č. 3 o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/15 - Flash Příloha: RM 2 - 5/15 - Flash

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného
finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 10.000 Kč od firmy AGRO CS a.s., Říkov 265.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančního daru.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 15 USNESENÍ č. RM 409- 17615/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo
nám. 1209, okres Náchod, ve výši 10.000 Kč od firmy od firmy AGRO CS a.s., Říkov 265, na činnost Novoměstské
filharmonie.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.16 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s podáním žádosti o dotaci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/16 - Flash Příloha: RM 2- 5/16 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí prostředků z Rozvojového programu
MŠMT "Plavání III". Tyto prostředky jsou určeny pro hrazení nákladů na dopravu při povinné výuce plavání.
K rozhodnutí:
Souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí prostředků z Rozvojového programu MŠMT "Plavání III".
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 16 USNESENÍ č. RM 409- 17616/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod podala žádost o poskytnutí
prostředků z Rozvojového programu MŠMT "Plavání III".
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.17 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s přijetím finančních prostředků
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/17 - Flash Příloha: RM 2 - 5/17 - Flash

Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s přijetím finančních prostředků v rámci mezinárodního programu EU ERASMUS+ Klíčová akce 2: Partnerství škol. Žádost byla podána ve spolupráci se školami ve Španělsku,
Chorvatsku, Polsku, Litvě a Slovensku. Grantová žádost byla pro "ZŠ Komenského" podpořena částkou 20.150 EUR.
K rozhodnutí:
Souhlasit s přijetím finančních prostředků v rámci mezinárodního programu EU - ERASMUS + Klíčová akce 2:
Partnerství škol.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 17 USNESENÍ č. RM 409- 17617/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod přijala 20.150 EUR v rámci
mezinárodního programu EU - ERASMUS+ Klíčová akce 2: Partnerství škol. RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při
hledání dalších finančních zdrojů.
RM 409 Souhlasí.
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5.18 Informace o získání dotace - ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje RM o získání dotace ve výši 1.860.240 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (Šablony II) na realizaci projektu "Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nové Město nad Metují_Malecí" (zahájení
projektu 01.11.2018, ukončení 31.10.2020).
K rozhodnutí:
Seznámit se s informací ředitelky ZŠ Malecí o získání dotace.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 18 USNESENÍ č. RM 409- 17618/18
RM se seznámila s informací ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, o získání dotace
ve výši 1.860.240 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II) na realizaci projektu "Zlepšení kvality
výuky na ZŠ Nové Město nad Metují_Malecí". RM děkuje vedení školy za aktivní přístup při hledání dalších finančních zdrojů.
RM 409 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.19 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II - "MŠ Na Františku"
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/19 - Flash Příloha: RM 2 - 5/19 - Flash

Identifikace:

Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o souhlas s realizací projektu "Šablony II - Příležitosti všem dětem"
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
K rozhodnutí:
Souhlasit s realizací projektu Šablony II - "MŠ Na Františku".
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování úspěšného projektu Šablony I. Nově se do projektu mohou zapojit ZUŠ a DDM. Maximální
výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:
- pro MŠ a ZŠ: 300.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 2.500 Kč;
- pro ZUŠ a školská zařízení: 100.000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků/účastníků x 1.800 Kč.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 19 USNESENÍ č. RM 409- 17619/18
RM souhlasí s realizací projektu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 s názvem "Šablony II - Příležitosti
všem dětem" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
RM 409 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.20 Informace o vstupu do dotačního řízení - MKN
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 409 - 5/20 - Flash Příloha: RM 409 - 5/20 - Flash

Ředitelka MKN informuje RM o vstupu do výběrového dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. MKN
může získat dotaci ve výši 25 tis. Kč na obnovu technického a programového vybavení přednáškového sálu.
K rozhodnutí:
Seznámit se informací ředitelky MKN o vstupu do dotačního řízení.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 20 USNESENÍ č. RM 409- 17620/18
RM byla seznámena s informací ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují o vstupu do výběrového dotačního řízení
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR a bere tuto informaci na vědomí ve znění přílohy č. RM 2 - 5/20.
RM 409 Bere na vědomí.
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5.21 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/21 - Flash Příloha: RM 2 - 5/21 - Flash

Identifikace:

OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem
Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka předal radním na vědomí zdrojový dokument s navrhovanou výší odměn ředitelům škol a školských
zařízení.
K čl. 5. 21 USNESENÍ č. RM 409- 17621/18
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu č. RM 2 - 5/21.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.22 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/22 - Flash Příloha: RM 2 - 5/22 - Flash

Identifikace:

OSV a OŠKS navrhuje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
K rozhodnutí:
Schválit odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka předal radním na vědomí zdrojový dokument s navrhovanou výší odměn ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ,
MKN.
K čl. 5. 22 USNESENÍ č. RM 409- 17622/18
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu č. RM 2 - 5/22.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.23 Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2018
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/23 - Flash Příloha: RM 2 - 5/23 - Flash

Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 22.12.2018 (sobota) a od 27.12.2018 (čtvrtek) do
29.12.2018 (sobota). Na základě jednání s ředitelkou MKN je žádost rozšířena ještě na pondělí 31.12.2018.
K rozhodnutí:
Schválit uzavření MKN pro veřejnost v sobotu 22.12.2018 a od 27.12.2018 do pondělí 31.12.2018.
Odůvodnění:
Důvodem pro uzavření MKN je malý zájem uživatelů o služby MKN mezi svátky a zároveň bude umožněno
zaměstnancům dočerpat řádnou dovolenou za rok 2018. MKN je v období mezi svátky uzavřená pravidelně již několik
let.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 23 USNESENÍ č. RM 409- 17623/18
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost v sobotu 22.12.2018 a ve dnech
27.12.2018 až 31.12.2018.
RM 409 Souhlasí.
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5.24 Smlouva o reklamě a propagaci - ČEZ
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/24 - Flash Příloha: RM 2 - 5/24 - Flash

OŠKS předkládá RM ke schválení Smlouvu o reklamě a propagaci mezi společností ČEZ, a.s., a městem Nové Město
nad Metují. V rámci akce "Advent v Novém Městě nad Metují" bude na Husově náměstí umístěn panel s reklamou
společnosti ČEZ, a.s. a logotyp společnosti bude umístěn na propagačních materiálech k této akci, v Novoměstském
zpravodaji a internetových stránkách města a Městského klubu Nové Město nad Metují, jako pořadatele akce. Za tuto
reklamu obdrží město dar ve výši 20 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat a příp. schválit Smlouvu o reklamě.
Odůvodnění:
Smlouva byla konzultována s PRAV viz příloha č. RM 2 - 5/24.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
K čl. 5. 24 USNESENÍ č. RM 409- 17624/18,
(uložen úkol číslo 23509).
RM schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi společností ČEZ, a.s., a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
č. RM 2 - 5/24, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.25 Žádost MC Na zámečku o podporu
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 5/25 - Flash Příloha: RM 2 - 5/25 - Flash

Ředitelka MC Na zámečku žádá o zvýšení finanční podpory města z důvodu navýšení nákladů na provoz v roce 2019
o 48 tis. Kč. Od roku 2019 začne MC Na zámečku hradit rodině Bartoň-Dobenín nájem ve výši 4 tis. Kč měsíčně
(doposud užívali prostory zámku bezplatně). MC Na zámečku získává každoročně od města dotaci na provoz ve výši
15 - 20 tis. Kč. Na rok 2019 žádá o finanční podporu na úhradu nájmu a na provoz ve výši 68 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Projednat Žádost MC Na zámečku o zvýšení finanční podpory města.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Nedoporučuji schvalovat dotaci mimo režim běžného posuzování ostatních žádostí. Částka na dary a
dotace města byla v návrhu rozpočtu navýšena o 50 tis. Kč na celkovou částku 600 tis. Kč.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k soustavné a dlouhodobé činnosti MC Na zámečku v sociální oblasti a v oblasti
společenských aktivit pro obyvatele Nového Města nad Metují doporučujeme zvýšit dotaci na provoz MC, o její výši
rozhodnout až po předložení všech žádostí o dotaci na březnovém jednání RM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli na podpoře požadavku MC Na zámečku. V rozpočtu města na rok 2019 bude posílena položka na
práci s dětmi a mládeží o 50 tis. Kč na celkovou částku 160 tis. Kč, částka na dary a dotace zůstane v loňské výši, to
je 550 tis. Kč. Bude o tom jednáno na rozpočtovém semináři dne 21.11.2018.
K čl. 5. 25 USNESENÍ č. RM 409- 17625/18,
(uložen úkol číslo 23510).
RM projednala žádost Mateřského centra Na zámečku o.p.s. a konstatuje, že o výši dotace bude rozhodovat v řádném
termínu, to je v březnu 2019.
RM 409 Rozhodla.
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5.26 Žádost TJ Spartak o vyjádření podpory (PŘESUNUTO do RM 4)
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 409 - 5/26 - Flash Příloha: RM 409 - 5/26 - Flash

TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen TJ Spartak) podal dne 15.10.2018 žádost pod názvem
„Rekonstrukce zimního stadionu TJ Spartak Nové Město nad Metují“ do programu MŠMT V3 Státní podpora sportu
pro rok 2019 (jedná se o ročně se opakující program financovaný ze státního rozpočtu ČR). Obsahem žádosti, je
zejména:
- Výměna technologie chlazení na ZS;
- Rekonstrukce betonové plochy vč. potrubního vedení pro chladivo pod ledovou plochou;
- Realizace nové sněžné jámy mimo prostor kluziště;
- Realizace nových mantinelů;
- Rekonstrukce prostoru střídaček a trestných lavic.
Celkový předpokládaný rozpočet projektu je 27 269 837 Kč (může se soutěží zhotovitele změnit). Podíl dotace MŠMT
je žádán 70%, tj. 19 088 885 Kč. Podíl spolufinancování (30%) připadající na žadatele je pak 8.180.952 Kč.
Předpokladem dalšího řízení o projektu na MŠMT je, že TJ Spartak dodá do 31.12.2018 stavební povolení. Zatím byla
podána žádost, probíhá její doplňování stavebnímu úřadu. Na akci tak zatím nebylo vydáno stavební povolení.
V žádosti navržený harmonogram předpokládá realizaci prací v termínu duben – prosinec 2019. Program však
umožňuje, aby byla do 31.12.2019 vyčerpána pouze dotace (tj. cca 19 mil. Prostavět v roce 2019) a zbytek pak do
poloviny roku 2020 (nejpozději k 30.6.2020 musí být akce ukončena, tj. vydán kolaudační souhlas nebo souhlas s
předběžným užíváním stavby).
O podpoře či nepodpoře projektu ze strany MŠMT by mělo být rozhodnuto někdy do konce ledna/února 2019.
Aby získal TJ Spartak dodatečné body pro hodnocení žádosti, musí předložit do 31.12.2018 usnesení ZM o
spoluúčasti města ve výši alespoň 1/3 minimální výše spolufinancování žadatele. Při celkovém spolufinancování
projektu ve výši 8.180.952 Kč činí minimální výše spolufinancování městem 2.726.984 Kč. V žádosti byl tento
předpoklad spoluúčasti města navržen po zaokrouhlení na 2.730.000 Kč.
K rozhodnutí:
Ne/doporučit ZM vyjádřit podporu žádosti o dotaci Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: S projektem řešení rekonstrukce chladícího zařízení na mrazení plochy ZS bylo ZM seznámeno na
jednání ZM 112 v roce 2016. ZM svým usnesením č. ZM 112-7395/16 schválilo poskytnutí dotace pro TJ Spartak
Nové Město nad Metují na přípravné práce (projektová a prováděcí dokumentace, zpracování a podání žádosti a
výběrové řízení) projektu rekonstrukce chlazení zimního stadionu ve výši 655,55 tis. Kč. V případě realizace projektu
měla být částka dotace proplacená za přípravné práce použita na spolufinancování realizace projektu. Realizace
projektu byla odhadována na částku 7 210 tis. Kč.V případě souhlasu doporučuji částku 2 730 tis. Kč promítnout do
návrhu rozpočtu jako rezervu a změnu projednat na rozpočtovém semináři. Částka by byla pokryta snížením položky
Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí oddělení Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka informoval o žádosti o dotaci TJ Spartak na MŠMT, kde je požadovaná 30 % spoluúčast, tj. cca 8 mil. Kč.
Ing. Němeček - jako primární problém vidí na novoměstském zimním stadionu čpavek. Je potřeba zjistit, co všechno
částky obnáší a neví, co všechno patří k technologii. Z předložených podkladů nepozná, která položka souvisí s
chlazením, dále co jáma na sníh a doprovodné investice. ST - vidí to na schůzku s p. Jiřím Škodou a předsedkyní TJ
Spartak. Ing. Němeček - o dotaci má být požádáno do konce roku, p. Škodu o to TJ Spartak požádal, zpracoval to pro
ně, ale víc o tom neví. Pan Jarolímek - žádost, která přišla, mu osobně přijde zvláštní a samotného ho zaráží. Je
opravdu zapotřebí se sejít a zjistit, jestli mají zpracovanou koncepci fungování zimního stadionu atd. Radní se shodli
na přesunutí žádosti TJ Spartak do příštího řádného jednání RM, do té doby by měla proběhnout jednání MST se
zástupci sportovních klubů TJ Spartak, SK Nové Město nad Metují, Sokol Krčín a Sokol Nové Město nad Metují, na
kterých by měly sportovní kluby informovat o plánovaných investičních akcích, o připravovaných žádostech o dotaci a
o případné spoluúčasti města na financování.

STIS

Stránka 36 z 45

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 6

16:50

Finance

OF

6.1 Návrh rozpočtu města na rok 2019
Zdroj. dokum.: RM 2 - 6/1 - Flash Příloha: RM 2 - 6/1 - Flash

Identifikace:

V souvislosti s přípravou rozpočtu 2019 jsou na jednání RM zařazeny k projednání podklady - Rozpočet na rok 2019 návrh, Porovnání schváleného rozpočtu 2018 a návrhu na 2019, Návrh rozpočtu ORM, Plán oprav v gesci OSN.
Pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů k rozpočtu na rok 2019 a uvedené materiály byly rozeslány
e-mailem i všem zastupitelům jako podklad pro rozpočtový seminář, který se uskuteční 21.11.2018. Případné změny
rozpočtu, které vzejdou z jednání RM, budou předloženy k projednání na rozpočtovém semináři.
K rozhodnutí:
Projednat návrh rozpočtu na rok 2019.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

Diskuse radních se týkala především oblasti investic a jejich financování, úvěrů a investiční rezervy. Vedoucí OF
informoval o možných změnách rozpočtové skladby a o významném navýšení cen elektrické energie. Na základě
diskuse pak byl dílčím způsobem upraven návrh rozpočtu do podoby, v jaké bude předložen na rozpočtový seminář
zastupitelů.
K čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17626/18,
(uložen úkol číslo 23511).
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2019, ve znění přílohy č. RM 2 - 6/1, a k projednání na rozpočtovém
semináři doporučuje následující úpravy: navýšení § 3631 - veřejné osvětlení o 250 tis. Kč (pokryto z § 6409 - rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje) a navýšení § 6409 - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží
(pokryto z § 6409 - rezerva na dary a dotace města).
RM 409 Byla seznámena.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.11.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Vyřazení majetku - dar
Identifikace:
Odcházející MST měl přidělen služební mobilní telefon. Po zvolení a nástupu nového MST je praktické nepřesouvat
takový telefon s číslem, ale poskytnout mu telefon i číslo nové. Stávající telefon je navrženo ponechat (darovat) Ing.
Michalu Besedovi, MBA. Na základě toho pak bude telefon vyřazen z evidence majetku. Tento postup byl volen u
všech ST a MST v případě jejich odchodu z funkce.
K rozhodnutí:
Schválit dar a vyřazení telefonu z majetku města.
Odůvodnění:
Smluvní paušál města byl ukončen.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 409- 17627/18,
(uložen úkol číslo 23512).
RM schvaluje vyřazení 1 ks mobilního telefonu Samsung S7, inv. č. 5/1243 a zároveň souhlasí s jeho darováním Ing. Michalu
Besedovi, MBA, a to v souvislosti s jeho odchodem z funkce uvolněného zastupitele.
RM 409 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 7. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

Čl 7

17:30

Různé

7.1 ZM 2 - program
Identifikace:
Dne 13.12.2018 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, a to od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 2. zasedání ve
volebním období 2018 - 2022.
K rozhodnutí:
Schválit program řádného veřejného zasedání ZM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 409- 17628/18,
(uložen úkol číslo 23513).
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 2: 1 - Kontrola úkolů; 2 - Úvodní informace a vystoupení; 3 Majetkoprávní úkony; 4 - Rozvoj; 5 - Finance - Rozpočet města na rok 2019; 6 - Různé; 7 - Diskuse.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Zápisy č. 8/B a č. 9/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 07.11.2018 a 15.11.2018
Identifikace:

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

RM jsou předloženy zápisy č. 8/B a č. 9/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise dne 07.11.2018 a 15.11.2018 ve
znění příloh č. RM 2 - 7/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí zápisy č. 8/B a č. 9/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 07.11.2018 a 15.11.2018 a
návrh na obsazení 2 míst v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místo v nájemním domě Českých
bratří 1145 v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vzhledem k odmítnutí umístění do domova pro seniory jedné žadatelky bylo provedeno nové hlasování formou SMS
zprávy, a proto je dodatečně připojen druhý zápis z jednání.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 409- 17629/18
RM bere na vědomí zápisy č. 8/B a č. 9/B z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 07.11.2018 a 15.11.2018 a návrh
na obsazení 2 míst v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 a 1 místo v nájemním domě Českých bratří 1145 v
Novém Městě nad Metují, ve znění příloh č. RM 2 - 7/2.
RM 409 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSV, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 ze dne 30.11.2017 - Dimatex CS s.r.o.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/3 - Flash Příloha: RM 2 - 7/3 - Flash

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 mezi městem Nové Město nad Metují a Dimatex CS, spol. s
r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, o umístění 9 ks kontejnerů na nepotřebný textil a obuv na
určených stanovištích pro nádoby na tříděný odpad, ve znění přílohy č. RM 2 - 7/3. Jedná se o zvýšení počtu
kontejnerů z 8 na 9 ks.
K rozhodnutí:
Projednat a schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 409- 17630/18,
(uložen úkol číslo 23514).
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 ze dne 30.11.2017 mezi městem Nové Město nad
Metují a Dimatex CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, na zajištění vývozu a manipulace s
odloženým textilem a obuví provozovatelem tak, aby nedocházelo k odkládání materiálu mimo kontejnery z 8 na 9 ks
kontejnerů, ve znění přílohy č. RM 2 - 7/3, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

STIS

RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

7.4 Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/4 - Flash Příloha: RM 2 - 7/4 - Flash

Identifikace:
Pro zajištění vytápění v čp. 6 a DPS.
K rozhodnutí:
Ne/schválit smlouvy a ne/pověřit ST jejich podpisem.
Odůvodnění:

Servisní smlouva o provozování plynové kotelny č. 2018/02 pro č. p. 6, Servisní smlouva o provozování plynové
kotelny č. 2018/02 pro č. p. 1145.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 4 USNESENÍ č. RM 409- 17631/18,
(uložen úkol číslo 23515).
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v DPS na rok 2019 mezi
městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská teplárenská, s.r.o., IČO: 27471454, se sídlem náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v č. p. 6 (radnice) za měsíční částku 8.950 Kč bez DPH a v č.p. 1145 (DPS) za
měsíční částku 4.730 bez DPH, vše ve znění přílohy č. RM 2 - 7/4, a pověřuje ST jejich podpisem.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.5 Členové SPOZ na volební období 2018 - 2022
Identifikace:
OS navrhuje do komise SPOZ na nové volební období 2018 - 2022 tyto členy: pí Věra Řeháková, pí Naděžda Bínová,
pí Šárka Rybinová, pí Květuše Böhmová, pí Blanka Smolová, pí Petra Menclová, p. Jiří Rudolf (obsluha schodolezu),
pí Jana Třísková, pí Kateřina Kantová. Všichni se členstvím souhlasí.
K rozhodnutí:
Schválit navržené členy komise SPOZ na volební období 2018 - 2022
Odůvodnění:
K zajištění konání slavnostních obřadů zřídila RM komisi Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Je třeba naplnit
komisi SPOZ členy, kteří konání uvedených obřadů zajistí. Další členy, navržené z volebních stran, schválí RM na
zasedání 3.12.2018
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 5 USNESENÍ č. RM 409- 17632/18,
(uložen úkol číslo 23516).
RM schvaluje do komise SPOZ na nové volební období 2018 - 2022 tyto členy: pí Věra Řeháková, pí Naděžda Bínová, pí
Šárka Rybinová, pí Květuše Böhmová, pí Blanka Smolová, pí Petra Menclová, p. Jiří Rudolf (obsluha schodolezu), pí Jana
Třísková, pí Kateřina Kantová.
RM 409 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

7.6 Pravidla komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) pro nové volební období
Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/6 - Flash Příloha: RM 2 - 7/6 - Flash

Identifikace:

Pravidla ke schválení RM (dárky občanům, užívání insignií) a k doporučení ZM ke schválení pravidel (peněžitá plnění).
K rozhodnutí:
Schválit dárky občanům, schválit pravidla užívání závěsného odznaku, doporučit ZM ke schválení peněžitá plnění za
činnosti ve SPOZ.
Odůvodnění:
Peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, schvaluje dle § 84 odstavce 2
písmeno v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo. (Všechna tato peněžitá plnění již byla v minulých
volebních obdobích vyplácena podle uvedených pravidel a na základě příslušných usnesení rady a zastupitelstva - viz
usnesení RM 405/01, RM 36-955/04; RM 136-5046/08, RM 383-16472/17, ZM 104-7198/14). Dary od výše nad
20.000 Kč schvaluje podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo. Částky na malé dárky občanům
schvalovala v minulých letech v našem městě rada. Oprávněnost nosit závěsný státní znak upravuje zákon
č.128/2000 Sb., o obcích v § 108:
(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak
má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.
(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo
tajemník obecního úřadu.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 6 USNESENÍ č. RM 409- 17633/18,
(uložen úkol číslo 23517).
RM schvaluje poskytování dárků občanům města při významných životních situacích a RM stanoví právo užívat závěsný
odznak, ve znění přílohy č. RM 2 - 7/6. RM doporučuje ZM ke schválení peněžitá plnění poskytovaná za činnosti při obřadech
SPOZ, ve znění přílohy č. RM 2 - 7/6.
RM 409 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.7 Obřadní dny a místnosti pro uzavírání manželství v roce 2019
Identifikace:

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

Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (jeden pátek na zámku a jedna sobota v ZUŠ).
Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí.
Obřadní dny jsou vybírány tak, aby nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Food Art Festival,
Lukostřelba na náměstí, Dny evropského dědictví, Svatováclavské odpoledne) ani zámku (U nás na zámku, Koncert
Pokáče). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v
uvedených obřadních místnostech) není vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu
nebo mimo určenou místnost je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města /položka 12, písmeno c)
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/.
K rozhodnutí:
Schválit stanovení obřadních dnů pro rok 2019.
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní období). V obřadní síni v ZUŠ
je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci - sobota. V tyto dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno
snoubencům uzavřít sňatek v obřadní síni bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po
dohodě s ředitelem ZUŠ (podle provozu ZUŠ) uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu, správní poplatek je ve výši
1.000 Kč.
Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na zámku v sobotu, bylo vyhověno za stejný správní poplatek a
město získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud se vyskytl jiný
požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 7 USNESENÍ č. RM 409- 17634/18
RM schvaluje Obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují v roce 2019 v obřadní
síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín,
Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy č. RM 2 - 7/7. RM zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v
obřadních dnech v čase od 10:00 do 15:00 hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
RM 409 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 19.11.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

7.8 Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starostky paní B. Alkenings
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/8 - Flash Příloha: RM 2 - 7/8 - Flash

OSÚ předkládá RM ke schválení zahraniční služební cestu do Hildenu ve složení: starosta p. Petr Hable a tlumočnice
pí Věra Prokýšková. Služební cesta se uskuteční ve dnech 07.12. - 09.12.2018 na základě oficiální pozvánky
starostky města Hildenu pí Birgit Alkenings - viz příloha. Důvodem této služební cesty je osobní setkání představitelů
obou měst a projednání vzájemné spolupráce do dalších let. Jedním z bodu je také projednání oslav k 30. výročí od
podpisu Partnerské smlouvy mezi městem Hilden a městem Nové Město nad Metují. Pozvánka je určena také pro
manželku starosty.
K rozhodnutí:
Schválit zahraniční služební cestu do Hildenu.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
K čl. 7. 8 USNESENÍ č. RM 409- 17635/18,
(uložen úkol číslo 23518).
RM schvaluje účast starosty p. Petra Hableho a tlumočnice pí Věry Prokýškové na služební cestě do Hildenu, která se
uskuteční ve dnech 07.12. - 09.12.2018. RM bere na vědomí, že je na tuto oficiální návštěvu pozvána i manželka ST a
souhlasí s úhradou nezbytných nákladů spojených s noclehy.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 7.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.9 Příprava zasedání RM - termíny zasílání pozvánek a zajištění dálkového přístupu k materiálům
Identifikace:
Po zasedání RM č. 1 se na MST obrátil s podnětem radní, p. Miroslav Jarolímek, s tím, že by považoval za vhodné,
aby radní dostávali pozvánky a související materiály do zasedání RM dříve než v pátek, který předchází pondělnímu
zasedání RM. Důvodem je získání většího časového prostoru pro přípravu a případné konzultace s předkladateli bodů
apod. V případě, že RM svým usnesením rozhodne o dřívějším odesílání pozvánek a zpřístupňování podkladů, bude
třeba přiměřeně také zkrátit stávající termín uzávěrky ke zpracování a předložení jednotlivých bodů do RM. V tom je
ale skryt problém, že takové opatření bude mít vliv na prodloužení termínů k vyřízení některých podání. Pokud by
měla být zaslána pozvánka a umožněny přístupy k materiálům např. o den dříve než nyní, tj. ve čtvrtek, který
předchází zasedání RM, tak bude muset dojít i k posunu uzávěrky zpracování jednotlivých předkládaných bodů. Tzn.,
v tomto případě ze středy 12:00 hodin na úterý ve 12:00 hodin. To ale způsobí, že např. některé žádosti podané od
občanů v závěru předcházejícího týdne nebo dokonce na začátku týdne, kdy se odesílají pozvánky, se nestihnou pro
RM připravit a tak k jejich vyřízení dojde fakticky až o 2 týdny déle, než tomu bylo dosud. Uvažované dřívější zasílání
pozvánek pak bude třeba ošetřit i změnou ustanovení Jednacího řádu RM, který radní schválili na svém 1. zasedání
dne 05.11.2018.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o případném dřívějším zpracování bodů a odesílání pozvánek na zasedání RM a dřívějším dálkovém
zpřístupnění podkladů a v tomto smyslu pak schválit i příslušné změny Jednacího řádu RM.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Zazněly dotazy na možnost průběžného dálkového přístupu k již připraveným bodům pro jednání RM. TAJ přislíbil
prověřit a informovat radní o těchto možnostech. Od toho by se pak odvinula další diskuse o případném zkracování
termínů přípravy podkladů do jednání RM.
K čl. 7. 9 USNESENÍ č. RM 409- 17636/18,
(uložen úkol číslo 23519).
RM projednala podnět radního p. Miroslava Jarolímka na dřívější zpracování bodů a odesílání pozvánek na zasedání RM a
dřívější dálkové zpřístupnění podkladů. RM vzala na vědomí informace TAJ o předpokládaných postupech a termínech, které
vstoupí v platnost při zpracování podkladů pro jednání RM v novém programu Konsiliář. RM ukládá TAJ prověřit možnost
průběžného dálkového přístupu do programu Konsiliář k již připraveným bodům pro jednání RM.
RM 409 Ukládá.

STIS

Stránka 41 z 45

Odpovídá: TAJ, Provede: OSU, Termín: 3.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 23.11.2018

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 409 - 19.11.2018

7.10 Zastoupení města v obchodních společnostech (PŘESUNUTO z RM 1 - 7/8)
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují má své podíly v obchodních společnostech a je zastoupeno v orgánech těchto
společností. Zároveň je určena vždy osoba, která město zastupuje na valných hromadách těchto společností a ta
musí mít zároveň stanoveného náhradníka. Na začátku nového volebního období je vhodné provést revizi tohoto
zastoupení, tzn. předjednat v RM a doporučit ZM osoby, které budou město zastupovat. Zájmem města je to, že má
zastoupení v představenstvu či dozorčí radě a obvykle tam bývá zastoupeno uvolněnými zastupiteli tj. ST a MST,
nebo radním či jiným zastupitelem. Při změnách zastoupení města v orgánech společnosti oproti současnému stavu,
je navrhovaná změna, po schválení v ZM, oficiálně městem oznámena dané společnosti a je vyřešena na její nejbližší
valné hromadě.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM zastoupení města v orgánech obchodních společností, kde má město své podíly.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 10 USNESENÍ č. RM 409- 17637/18,
(uložen úkol číslo 23520).
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2018- 2022 zastoupení města v orgánech obchodních společností, kde má
město majetkový podíl a dále schválit pro stejné období i osoby, které město zastupují na valných hromadách těchto
společností, a to vč. náhradníků takto:
Vodovody a kanalizace Náchod a. s.: do představenstva Petr Hable a jako zástupce města na valných hromadách Ing. Libor
Hovorka, náhradníkem za něj Petr Hable s tím, že ke změně zastoupení města v představenstvu dojde na nejbližším řádném
zasedání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a. s.
Skládková společnost Horní Labe a. s.: do představenstva Ing. Martin Prouza a do dozorčí rady Mgr. Josef Hylský, jako
zástupce na valných hromadách Petr Hable a náhradníkem Ing. Libor Hovorka
RM 409 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.11 Pověření členů Zastupitelstva města Nové Město nad Metují k oddávání (PŘESUNUTO do RM 4)
Identifikace:
Je třeba vymezit okruh oddávajících - ze zákona je jím nyní pouze ST a MST. Další oddávající pověřuje usnesením
RM. Pokud bude některý z radních mít zájem o toto pověření, je to možné provést přímo na zasedání RM 1.
Samozřejmě, že za stejným účelem (v případě nezájmu radních) mohou být osloveni i ostatní zastupitelé. V minulém
volebním období bylo pověřeno kromě ST a MST dalších
K rozhodnutí:
Jmenovaní budou navrženi za členy komise SPOZ, pro oprávněnost přijímat prohlášení snoubenců o vstupu do
manželství je nutné jmenovité pověření RM.
Odůvodnění:
V souladu s § 11a, odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení snoubenci projeví vůli,
že spolu vstupují do manželství prohlášením před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva
obce, která je matričním úřadem. Návazně podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada obce
zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny
zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. ZM Nové Město nad Metují si tuto pravomoc
nevyhradilo.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že nikdo z radních neprojevil závazný zájem, tak bylo domluveno, že TAJ osloví zbývající
zastupitele, je třeba získat ještě alespoň 2 zájemce.
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7.12 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro města Nové Město nad Metují, Nová Paka a
další obce a jejich PO
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/12 - Flash Příloha: RM 2 - 7/12 - Flash

Zakázka v režimu zákona, ukončená e-aukcí.
K rozhodnutí:
Ne/schválit vítěze veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Podpis smlouvy bude možný, až proběhne lhůta pro podání námitek, což je 15 dnů.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil na výrazný nárůst cen "silové elektřiny" - cca 43 %.
K čl. 7. 12 USNESENÍ č. RM 409- 17638/18,
(uložen úkol číslo 23521).
RM na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie pro
města Nové Město nad Metují, Nová Paka a další obce a jejich PO, nabídku společnosti Centropol Energy, a.s., se sídlem
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302, za nabídkovou cenu 8.345.550 Kč bez DPH, ve znění přílohy č.
RM 2 - 7/12.
RM 409 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 17.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.13 Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy na
novoměstském zámku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/13 - Flash Příloha: RM 2 - 7/13 - Flash

Ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují oznamuje termín konání
tradiční "Vánoční výstavy" v prostorách zámku rodiny Bartoň - Dobenín, tj. ve dnech 06. - 09.12.2018. Vzhledem k
tomu, že se ve dnech konání výstavy očekává ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel - především na Husově
náměstí - žádá o pomoc při zajištění organizace dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v
době konání výstavy. Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" - viz příloha č. RM 2 - 7/13.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí oznámení o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín + zajistit pomoc při
organizaci dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích v době konání výstavy.
Odůvodnění:
Stanovisko MP: MP počítá se stejným rozsahem asistence na Husové náměstí, jako v předešlých letech. Po všechny
dny "Vánoční výstavy" budou na Husově náměstí přítomni 2 až 4 strážníci a budou vozidla navádět na veškeré volné
plochy tak, aby nedošlo k vzájemnému zablokování vozidel. V případě naplnění celé kapacity přistoupíme k uzavření
náměstí pro parkování a vozidla budeme odklánět na parkoviště pod MěÚ a "farská zahrada". V případě potřeby
zřídíme provizorní parkoviště z ul. Českých legií a rovněž počítáme dle potřeby s usměrňováním provozu na vjezdu do
Husova náměstí. Po všechny 4 dny bude na místě přítomen vrchní strážník.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 13 USNESENÍ č. RM 409- 17639/18,
(uložen úkol číslo 23522).
RM bere na vědomí informaci o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve dnech 06. - 09.12.2018, ve
znění přílohy č. RM 2 - 7/13. RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání "Vánoční
výstavy" a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí Republiky s tím, že s dostatečným předstihem před
konáním akce obdrží MP od organizátora výstavy podrobnější časové údaje.
RM 409 Ukládá.
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7.14 Žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení
vánoční výstavy
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/14 - Flash Příloha: RM 2 - 7/14 - Flash

Ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují o sponzorský dar bezplatné poskytnutí cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor při konání
akce "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad Metují ve dnech 06. - 09.12.2018.
Žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" viz příloha č. RM 2 - 7/14.
K rozhodnutí:
Projednat žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" ze dne 05.11.2018, příp. souhlasit s bezplatným
poskytnutím vánočních stromků a chvojí.
Odůvodnění:
Stanovisko SL: Pro letošní rok, již vzhledem k tradici, se zajištěním stromků na "Vánoční výstavu" SL počítá. Stromky
budou připraveny v lese a škola si zajistí jejich odvoz.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 14 USNESENÍ č. RM 409- 17640/18,
(uložen úkol číslo 23523).
RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení výzdoby výstavních prostor
při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad Metují ve dnech 06. - 09.12.2018.
RM ukládá SL zabezpečit předání vánočních stromků a chvojí "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují".
RM 409 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 6.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.15 Otevřený dopis a žádost p. M. H. ze dne 05.11.2018 ve věci článku v novinách ECHO
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/15 - Flash Příloha: RM 2 - 7/15 - Flash

Opakovaný "otevřený dopis" a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO viz příloha č. RM 2 - 7/15. Vzhledem k
tomu, že p. M. H. ve svém opakovaném podání neuvádí žádné nové skutečnosti, považuje ST své vystoupení na 25.
řádném veřejném zasedání ZM dne 20.09.2018 za dostatečné a ve své reakci je připraven zaslat p. M. H. obsah
svého vystoupení na tomto ZM.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace ST a postoupit na vědomí také ZM 2.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K čl. 7. 15 USNESENÍ č. RM 409- 17641/18,
(uložen úkol číslo 23524).
RM doporučuje ZM vzít na vědomí opakovaný "otevřený dopis" a žádost p. M. H. ve věci článku v novinách ECHO ve znění
přílohy č. RM 2 - 7/15. RM bere na vědomí informaci ST o jeho chystané reakci na tento opakovaný dopis.
RM 409 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 13.12.2018
Hlasy Pro: 6. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.16 Komise RM 2018 - 2022
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 2 - 7/16 - Flash Příloha: RM 2 - 7/16 - Flash

Na RM č. 1 rozhodla RM o ustavení komisí RM. Přímo na zasedání RM č. 2 vystoupil radní Mgr. J. Hylský s
doplňujícím návrhem, a to ustavit jako další komisi RM - Komisi životního prostředí.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

Mgr. Hylský uvedl, že se připravují body či oblasti, kterými by se ráda komise zabývala. Jakmile budou připraveny,
zašle je k TAJ, který zajistí jejich předložení do RM. Před tím již budou dodatečně osloveni zástupci volebních stran
(lídři) k případnému zaslání nominací členů. Okruhy zájmu komise vidí Mgr. Hylský v oblasti městské zeleně,
nakládání s odpady a záležitosti městských lesů.
K čl. 7. 16 USNESENÍ č. RM 409- 17642/18,
(uložen úkol číslo 23525).
RM schvaluje pro volební období 2018 - 2022 ustavení Komise životního prostředí a ukládá OSÚ zajistit dodatečné oslovení
lídrů volebních stran za účelem předložení případných nominací na členy této komise.
RM 409 Schvaluje.
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..........................................................................................................

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

Ing. Libor Hovorka
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 409:

19.11.2018 19:10:00

Příští porada bude: RM 410, 26.11.2018, kancelář starosty od 17:00:00

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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