Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS RM 352
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 352 (ve volebním období 46. zasedání) ze dne: 1.8.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Účast na jednání RM 352 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:48
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
14:48
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:48
radní (Rada města)
13:00
14:48
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:48
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:48
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:45
14:48
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
13:50
majetkoprávní)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:30
14:48
sportu)

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

Záznam a ověření zápisu RM 352 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Martin Prouza

Ověřovatelka zápisu

Marie Petruželková

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS RM 352
řádné zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 352 (ve volebním období 46. zasedání) ze dne: 1.8.2016
kancelář starosty
od 13:00 hodin
Program:
Účast na jednání RM 352 :
Účastníci
1
Petr Hable
2
Ing. Michal Beseda, MBA
3
Mgr. Lubomír Černý
4
Ing. Vilém Maur, MBA
5
Ing. Petr Neumann
6
Marie Petruželková
7
Ing. Martin Prouza
8
Bc. Petr Tyč
9
Ing. Jiří Kunte
10 Ing. Libor Pozděna
11 Miluše Šulcová
12 Mgr. Václav Kupka

Pozice
Příchod Přerušení Odchod
starosta (Město)
13:00
14:48
místostarosta (Město)
radní (Rada města)
13:00
14:48
radní (Rada města)
radní (Rada města)
radní (Rada města)
13:00
14:48
radní (Rada města)
13:00
14:48
tajemník MěÚ (Městský úřad)
13:00
14:48
vedoucí odboru (Odbor finanční)
13:00
14:48
vedoucí odboru OMM (Odbor majetku města) 13:45
14:48
vedoucí oddělení OMP (Oddělení
13:07
13:50
majetkoprávní)
vedoucí odboru (Oddělení školství, kultury a
14:30
14:48
sportu)

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

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu RM 352 :
Ověřovatel zápisu
Ověřovatelka zápisu
Zapisovatelka

Ing. Martin Prouza
Marie Petruželková
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z RM 351) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z RM 351 ze dne 4.7.2016 :

Mgr. Lubomír Černý
Ing. Petr Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY RM 352
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

RM 312- 13170/15

Věc : Usnesení KREG č. 8/2014 - vytvoření finančního fondu na obnovu hodnotných
nemovitostí

19 406 Vznik úkolu: 19.1.2015

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OF Odbor finanční, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM žádá KREG o předložení návrhu kterých objektů (hodnotných nemovitostí) by se měl fond
týkat, a to vč. představy o kritériích, podle kterých by se stanovovalo pořadí priorit a nároků na
podporu z takového fondu.

Plnění:

Tento úkol zrušit. RM 351 byl uložen úkol č. 21459, který tento úkol nahrazuje.

Závěr: . Hodnocení: X: Úkol zrušit, zrušen.

RM 328- 13882/15

Věc : Pronájem části pozemku městu pro čekárnu v ul. Nahořanská

20 187 Vznik úkolu: 31.8.2015

Termín :

19.12.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 666/1 o výměře 12 m2, druh
pozemku ovocný sad, k. ú. Krčín, vedeného na LV č. 1103 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, dle předloženého návrhu, s vlastníkem pozemku, paní Ing. akad. arch. M. D. za
účelem umístění čekárny autobusové zastávky (vč. odpadkového koše), dle příslušných
povolení, a to na dobu určitou 10 let a za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (celkem 240
Kč/kalendářní rok) s tím, že nájemné bude hrazeno ode dne zahájení stavby. Nájemce se
zaváže pronajímateli pro případ, že čekárna přestane plnit svůj účel, že ji na vlastní náklady
odstraní a uvede pozemek do původního stavu včetně oplocení, a v případě, že provozem
čekárny dojde prokazatelně k poškození oplocení pronajímatele, provede nájemce opravy na
vlastní náklady.

Plnění:

Žádáme o změnu termínu. 25.7.2016 proběhla další schůzka s arch. Davidovou, na které se
upřesnily stavební detaily.

Závěr: schválen nový termín: 19.12.2016 z důvodu: Stavba zastávky by měla být dokončena do konce
roku 2016. Po dokončení stavby bude uzavřena smlouva o nájmu pozemku..
RM 330- 13969/15

Věc : Dopravní značení v ul. Pod Výrovem - žádost REC.ing. spol. s r.o.

20 282 Vznik úkolu: 29.9.2015

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: PozL
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s doplněním svislého dopravního značení dodatkovou tabulkou č. E13 „6,5 t“ v ul.
Pod Výrovem. RM ukládá OMM zajistit zpracování dopravně - bezpečnostního posudku pro ul.
Pod Výrovem.

Plnění:

Źádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel posudku dorazí v 31. týdnu. Představí nám
návrh jeho dopravního řešení. Schůzka bude za účasti ST.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Budeme informovat RM o dalším vývoji..

STIS

Stránka 3 z 41

Tisk: 4.8.2016

RM 333- 14126/15

Věc : Výjezd RM

20 479 Vznik úkolu: 9.11.2015

Termín :

21.11.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: Tyc
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě stížnosti občanů z Malecí a dále ve smyslu návrhů vycházejících ze studie
"Doprava v klidu", ukládá OMM zahájit proces vedoucí ke zjednosměrnění komunikací v části
ulic Malecí a Družstevní.

Plnění:

Žádost o vyjádření byla na DI Náchod odeslána 1.června 2016, doposud jsme neobdrželi žádné
vyjádření. Vzhledem k tomu, že zástupce DI Náchod v současnosti čerpá řádnou dovolenou,
bude zapotřebí schválit nový termín plnění úkolu.

Závěr: schválen nový termín: 21.11.2016 z důvodu: Probíhá projednávání zjednosměrnění ul.
Družstevní..
RM 340- 14401/16

Věc : Zápis OV Spy č. 4 ze dne 13.01.2016 - chodník v ul. Na Drahách

20 809 Vznik úkolu: 1.2.2016

Termín :

TS Technické služby,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.8.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí, aby TS města pokračovaly v rámci schváleného rozpočtu v další etapě oprav
povrchu chodníku v ul. Na Drahách.

Plnění:

Smlouva s firmou KSB silniční práce Pardubice je uzavřena, oprava chodníku bude provedena
dne 31.08.2016.

Závěr: schválen nový termín: 31.8.2016 z důvodu: Termín opravy stanoven na 31.08.2016..
RM 342- 14497/16

Věc : Ing. Prouza - opravy komunikací ul. Rezecká - směr na Rezek

20 910 Vznik úkolu: 29.2.2016

Termín :

TS Technické služby,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM ukládá TS provést přednostně nezbytné opravy povrchu komunikace v ul. Rezecká, a to až k
Rezku.

Plnění:

Nezbytné opravy ul. Rezecká jsou provedeny. Na opravy bylo spotřebováno 25,4 t asfaltové
směsi a zaplaceno bylo 44.503 Kč.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 343- 14570/16

Věc : Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2015

20 997 Vznik úkolu: 14.3.2016

Termín :

30.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a jeho
rozdělení do fondů ve znění přílohy č. RM 343 - 5/15. RM ukládá OŠKS předkládat pololetní
informace o vývoji hospodaření PO.

Plnění:

Splněno, pololetní informace o hospodaření PO je zařazeno jako samostatný bod v RM 352.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 346- 14731/16

Věc : Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín ze dne 12.04. 2016 - požadavky na
činnost TS

21 111 Vznik úkolu: 25.4.2016

Termín :

TS Technické služby,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí zápis OV Krčín ze dne 12.04.2016, ve znění přílohy č. RM 346 - 7/4, a bere
na vědomí, že operativní záležitosti uvedené v části zápisu nazvané "Požadavky a doporučení",
tj. opravit betonové schody na stezce od zvonice ke křižovatce ulic Na Kopci, Husitská, Bratří
Čapků; umístit odpadkový koš u plakátovací tabule v ul. Na Strážnici (nad Kujalkou); znovu
osadit světlo VO v ul. Nahořanská u č. p. 326 (předposlední dům vlevo ve směru na Nahořany)
zajistí TS. Přidání dalšího světla na stožár VO v ul. Železova louka, nedaleko od ústí do ul.
Dobrušská, považují TS za nadbytečné a budou v tomto smyslu informovat předsedu OV.

Plnění:

Všechny požadavky ze zápisu OV Krčín na TS byly splněny.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14790/16

Věc : Možnosti navýšení počtu obyvatel města

21 240 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

1.8.2016

Garant :

MST

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

Usnesení:

RM projednala návrhy a možnosti, jak by město mohlo reagovat a koncepčně čelit trvalému
poklesu počtu obyvatel města. RM ukládá MST připravit ve spolupráci s odbornými útvary města
kampaň, v jejímž rámci dojde k apelu na stávající obyvatele bydlící ve městě a mající trvalé
bydliště jinde, aby se přehlásili k trvalému pobytu v Novém Městě nad Metují. RM zároveň ukládá
MST zpracovat přehled možností, jak do města přilákat další nové obyvatele.

Plnění:

Vedení města bude pravidelně ve svých úvodnících v Novoměstském zpravodaji upozorňovat na
tento problém a apelovat na obyvatele města, aby se zde přihlásili k trvalému pobytu. Všem
obyvatelům, kteří se přihlásí k trvalému pobytu po 1.1.2016, bude vedením města zaslán
děkovný dopis, v této aktivitě bude pokračováno i v dalších pololetích. Nadále budou hledány
způsoby a možnosti, jak zvýšit počet obyvatel města, zejména s ohledem na možnou novou
bytovou výstavbu. Vedení města bude pravidelně jednat s velkými majiteli stavebních pozemků o
urychlení jejich prodeje.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 348- 14792/16

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

21 242 Vznik úkolu: 23.5.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 o prodloužení termínu k dokončení stavby na pozemcích
p. p. č. 686/38 a p. p. č. 686/39 v k. ú. Nové Město nad Metují v Březinkách do dne 31.05.2017.
RM ukládá OMM dále postupovat dle ustanovení platné smlouvy a uzavřených dodatků č. 1 a č.
2.

Plnění:

ST jednal s žadatelem a informoval ho o tom, že jeho žádost byla zamítnuta a upozornil ho na
nutnost pokračovat neprodleně se stavbou a uvést i okolí stavby do pořádku. Pokud toto bude
splněno, tak je pak určitá šance podat novou žádost o odpuštění pokuty a posun termínu
dokončení stavby. Dále byl žadatel upozorněn, že město již nyní připravuje vymáhání smluvní
sankce, kterou může prominout pouze ZM.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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RM 349- 14807/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - ul. Československé
armády

21 261 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nové Město nad
Metují a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, pro investora,
manžele Ing. J. B. a E. B., v rozsahu 4 m2 dle geometrického plánu č. 2059-2023/2016 ze dne
13.04.2016 k pozemku p. p. č. 2075/8 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, ve znění
přílohy č. RM 349 - 2/1, a to za celkovou částku 800 Kč + DPH v zákonné výši.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14811/16

Věc : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - ul. Na
Hradčanech

21 265 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přeložku
plynárenského zařízení vyvolanou rekonstrukcí komunikace v ul. Na Hradčanech na pozemcích
p. p. č. 2165/2, 2042/3 a 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu vč.
přílohy: koordinační situace stavby - vše viz příloha č. RM 349 - 2/5.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 349- 14812/16

Věc : Směna pozemků z majetku města v lokalita U Studýnek

21 266 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé na pozemky p.
p. č. 2098/2, p. p. č. 1016 a na část pozemku p. p. č. 1017 o výměře cca 220 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují a zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku p. p. č. 1017, viz příloha č.
RM 349 - 2/6: snímek mapy doplněný. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku
uhradí město Nové Město nad Metují a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí
žadatelka.

Plnění:

Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 29.8.2016 z důvodu: Znalecký posudek bude dodán dle objednávky do
15.8.2016. GP zadala žadatelka a čekáme na jeho dokončení. Záležitost bude předkládána ZM 115..
RM 349- 14815/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v ul. Husitská

21 268 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Plšek
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035,
se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, spočívajícího v umístění, zřízení,
provozování, opravování a udržování zařízení součásti distribuční soustavy dle Smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti, v pozemcích města p. p. č. 129/2, č. 134/1 a č. 675/1 vše
v k. ú. Krčín, vedené na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, a to v
rozsahu 79 bm, dle geometrického plánu č. 833-9504/2015, a to na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 bm pozemku zatíženého věcným
břemenem s tím, že náklady na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí strana oprávněná z
věcného břemene. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
viz příloha č. RM 349 - 2/9 (návrh smlouvy), a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 349- 14827/16

Věc : Podání pí Z. st. ve věci parkování

21 279 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí a doporučuje ZM vzít na vědomí sdělení pí Z. st. doručené dne 19.05.2016 a
odpověď ST na toto sdělení ze dne 24.05.2016, vše ve znění přílohy č. RM 349 - 2/22. RM
ukládá OMM umístit na komunikaci na pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují
dopravní značku zákaz státní.

Plnění:

Žádáme o prodloužení termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Žádost na DI NA byla podána. Z důvodů dovolené
na DI NA nemáme zatím jejich vyjádření..
RM 349- 14837/16

Věc : VŘ - Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského

21 288 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Parkovací automaty v Novém
Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul. Komenského2“ firmě WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, za nabídkovou cenu 860.044 Kč vč. DPH. RM schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Parkovací automaty v Novém Městě nad Metují - Husovo náměstí, ul.
Komenského“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou WSA doprava a parkování s.r.o.,
Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, ve znění přílohy č. RM 349 - 3/10, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Plnění:

Podklady byly doloženy. Smlouva byla odeslána k podpisu druhou stranou.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Vyřízení podpisu..
RM 349- 14849/16

Věc : Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě - VO v ul. Kasárenská

21 299 Vznik úkolu: 6.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje pro stavbu
"Nové Město nad Metují - ulice Kasárenská p. č. 658/3, 653/1, 2075/1, OI.01 Veřejné osvětlení,
k. ú. Nové Město nad Metují - Nové Město nad Metují", ve znění přílohy č. RM 349 - 3/22, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14901/16

Věc : Plnění usnesení č. RM 349-14900/16 - vyplavený asfalt od objektu tiskárny a pingpongové
herny v ul. U Lípy

21 365 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.8.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí s provedením opravy vyplaveného asfaltu na komunikaci u objektu tiskárny a
pingpongové herny v ul. U Lípy, a to fy Novostav Hradec Králové, za předpokládanou cenu cca
25.000 Kč + DPH. Tuto akci uhradit z rozpočtu TS.

Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 31.8.2016 z důvodu: Oprava vyplaveného asfaltu bude provedena do
dne 31.08.2016. Firma Novostav Hradec Králové nyní buduje nový chodník ve Vrchovinách a současně
musí zahájit práce na oprava ul. 28. října - p. Š. Po dokončení těchto akcí přejdou na opravu asfaltu..
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Tisk: 4.8.2016

RM 350- 14903/16

Věc : Smlouva o zřízení věcného břemene v ul. Příčná, Okružní, Nová, Řadová, V Zahradách, U
Luštince, Na Rybníku

21 367 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene předloženou v příloze č. RM 350 - 2/2 k
pozemkům města parc. č. 645/34, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/40, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 645/121, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/149, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 645/150, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/151, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 645/153, parcela katastru nemovitostí parc. č. 645/154, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 664/4, parcela katastru nemovitostí parc. č. 665/8, parcela katastru
nemovitostí parc. č. 738/1, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín, obec Nové Město nad
Metují, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod po
dokončení akce rekonstrukce plynárenského zařízení „REKO MS Nové Město nad Metují Příčná + 3 v k. ú. Krčín“ a „Reko MS Nové Město nad Metují n. M. - ul. V Zahradách +2“ v
rozsahu 1816 m2 dle geometrického plánu č. 829-202/2015 za celkovou cenu 259.688 Kč +
DPH 54.534 Kč.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14904/16

Věc : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v ul. Pod Vodojemem

21 368 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

26.9.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p. p. č.
677/19, p. p. č. 677/22, p. p. č. 677/29, p. p. č. 677/49, p. p. č. 677/51, p. p. č. 677/70, p. p. č.
677/130, p. p. č. 677/131, p. p. č. 677/132, p. p. č. 677/133, p. p. č. 677/134, p. p. č. 677/135,
p. p. č. 677/141, p. p. č. č. 679/3, p. p. č. 709/1, ve vlastnictví města, zapsaným na LV č. 10001,
pro k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod dle předložené smlouvy za cenu dle
znaleckého posudku v rozsahu 824,51 m2, který bude upřesněn GP na náklady budoucího
oprávněného z věcného břemene.

Plnění:

Žádáme o změnu termínu.

Závěr: schválen nový termín: 26.9.2016 z důvodu: Žádatel předložil k podpisu smlouvu, která
neodpovídá smlouvě schválené RM. Jednáme o její úpravě..

RM 350- 14906/16

Věc : Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova

21 369 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Kr
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM nesouhlasí s výpůjčkou pozemku jednomu žadateli. V případě zájmu o užívání pozemků p.
p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře cca 275 m2 je
třeba podat žádost za celé SVJ v Klosově ulici č. p. 505 až 507. V případě, že nebude zájem SVJ
o pronájem pozemků je třeba pozemky vyklidit, uvést do původního stavu a umožnit městu
provádět jejich údržbu a dále umožnit vlastníkům údržbu garáží.

Plnění:

Za SVJ požádal tříčlenný výbor Společenství vlastníků jednotek Klosova 505, 506 a 507 o
výpůjčku pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu 275
m2. V žádosti je uvedeno, že pozemky budou využívány pouze některými vlastníky jednotek v
domě a jen k účelu pěstování květin a pozemky budou vždy pro potřeby údržby garáží
zpřístupněny.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 350- 14913/16

Věc : Žádost o odstranění nebo posun zpomalovacího prahu v ul. Bratří Čapků

21 374 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

29.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM bere na vědomí žádost p. M. S. o odstranění nebo posunutí zpomalovacího prahu v ul. Bratří
Čapků. RM ukládá OMM prověřit jinou možnost umístění s tím, že záležitost bude projednána s
dotčenými obyvateli a písemně odsouhlasena. Výsledek projednání pak bude předložen do RM k
odsouhlasení.

Plnění:

Žádost o posun termínu. Prozatím nebyly získány souhlasné podpisy dotčených obyvatel.

Závěr: schválen nový termín: 29.8.2016 z důvodu: Zajištění souhlasných podpisů dotčených obyvatel..
RM 350- 14916/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“

21 375 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/9, uzavíranou s p. Josephem Michaelem
Barton Dobeninem, Husovo náměstí 1202, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895896. RM
pověřuje ST podpisem této dohody.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14917/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“

21 376 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/10, uzavíranou s p. J. D. RM pověřuje ST
podpisem této dohody.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14918/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“

21 377 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 350 - 3/11, uzavíranou se společností INDUSTRIAL
EQUITY HOLDING a.s., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, IČO: 25649337. RM
pověřuje ST podpisem této dohody.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 350- 14921/16

Věc : Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy Nové Město nad Metují“

21 379 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: HofS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu „Rekonstrukce vozovky III/30821,
Spy - Nové Město nad Metují“, která bude realizována na pozemcích p. p. č. 675/1, 764/3,
675/16, 205/13, 675/3, 205/1, 692/5, 692/4, 236/20 a 692/6, k. ú. Krčín, ve znění přílohy č. RM
350 - 3/14, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14941/16

Věc : Žádost o povolení kulturní akce - Muzejní staročeské trhy

21 389 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

16.7.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání Muzejních staročeských
trhů na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem, a to dne 16.07.2016 od 9:00 do
17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli.

Plnění:

Splněno, akce proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14946/16

Věc : Vyřazení majetku

21 394 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

15.7.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidace majetku v evidenci ZŠ Malecí, Technických služeb,
DDM Stonožka a ZUŠ Bedřicha Smetany ve znění přílohy č. RM 350 - 6/1.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14947/16

Věc : Návrh odměn za období 01/16 - 06/16 - Bytová komise

21 395 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

15.7.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM schvaluje návrh odměn pro členy Bytové komise za období ode dne 01.01.2016 do dne
30.06.2016, ve znění přílohy č. RM 350 - 6/2.

Plnění:

Odměny byly vyplaceny v řádném výplatním termínu.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 350- 14950/16

Věc : Návrh na udělení odměny členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2016

21 398 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OSV Odbor sociálních věcí,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

14.7.2016

Garant :

ST

, Nositel: PlD
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM schvaluje návrh na udělení odměn členům Sociálně-rozmisťovací komise za 1. pololetí 2016
ve znění přílohy č. RM 350 - 7/1.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 10 z 41

Tisk: 4.8.2016

RM 350- 14957/16

Věc : Žádost o zapůjčení pódiových dílů pro akci "Akademické týdny 2016"

21 400 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

TS Technické služby,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

29.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) a odpadkových košů pro letošní Akademické
týdny, které se uskuteční ve dnech 29.07. - 06.08.2016 na Pavlátově louce v Novém Městě nad
Metují s podmínkou, že si pořadatel akce zajistí odvoz zapůjčeného materiálu a jeho vrácení po
skončení akce zpět do TS.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 350- 14960/16

Věc : Návrh železničního jízdního řádu 2016/2017

21 402 Vznik úkolu: 20.6.2016

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

18.7.2016

Garant :

ST

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

Usnesení:

RM bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu 2016/2017. RM požaduje uspíšení vlaku
OS 5120 s odjezdem v 05:17 hodin z Nového Města nad Metují cca o 10 minut z důvodu
vytvoření návaznosti ve Václavicích na vlak OS 5141 do Starkoče pro denně dojíždějící cestující
z Nového Města nad Metují do Trutnova. RM ukládá OSÚ zaslat tuto připomínku ve dané lhůtě
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Plnění:

Splněno. Dne 23.06.2016 byl odeslán prostřednictvím datové schránky dopis z RM 350 usnesení č. RM 350-14960/16.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14962/16

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ul. Železova louka

21 444 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní, Nositel: Sul
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. p. č. 236/42 o
výměře 69 m2 a část pozemku p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Krčín z majetku města,
zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, na dobu 10 let s půlroční výpovědní lhůtou, za účelem umístění
dočasné stavby.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14963/16

Věc : PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje - Smlouva o dílo (SOD)

21 445 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „PD - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve
znění přílohy č. RM 351 - 3/1, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Plnění:

SOD je odeslána k podpisu dodavateli. Zatím nebyla vrácena zpět.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: Čeká se na podpis druhou stranou..
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Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14964/16

Věc : PD - MSSS Oáza rekonstrukce střechy - Smlouva o dílo (SOD)

21 446 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

15.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje zadání zakázky na akci „PD - MSSS Oáza rekonstrukce střechy“ firmě TP Atelier,
spol. s r.o., Olešnice 9, 549 41 Červený Kostelec, za nabídkovou cenu 90.750 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo ve znění přílohy č. RM 351 - 3/2 na výše uvedenou akci a pověřuje ST
jejím podpisem. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 1.000 Kč z položky Chodník v ulici
Nádražní - PD, § 2219 org. 1700 na výše uvedenou akci.

Plnění:

SOD je odeslána k podpisu dodavateli. Zatím nebyla vrácena zpět.

Závěr: schválen nový termín: 15.8.2016 z důvodu: ...
RM 351- 14965/16

Věc : Stavební úpravy chodníku v ulici 28. října - úprava chodníku a autobusové zastávky

21 447 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu
zachování záručních podmínek na provedenou stavbu „Stavební úpravy chodníku v ulici
Rašínova a 28. října“. RM schvaluje Smlouvu o dílo na provedení „Stavebních úprav chodníku a
autobusové zastávky v ulici 28. října“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV
s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, na částku 99.920,30 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy č. RM 351 - 3/3, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14966/16

Věc : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek - 1. část,
Nové Město nad Metují“

21 448 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obnova městského opevnění - JV úsek 1. část, Nové Město nad Metují“, která byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou ZAHRADA HARTA s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, ve znění přílohy č. RM 351 3/4. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14967/16

Věc : VŘ - „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad
Metují / 2“

21 449 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy komunikace v
ul. Rašínova a v části ul. 28. října, Nové Město nad Metují / 2“ firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 3.465.111 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace v ul. Rašínova a v části ul. 28.
října, Nové Město nad Metují / 2“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV
s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/5, a pověřuje
ST podpisem smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14968/16

Věc : VŘ - PD - Chodník v ulici Nádražní, Nové Město nad Metují / 2

21 450 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro hodnocení
nabídek, rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Chodník v ul. Nádražní, Nové
Město nad Metují / 2“ firmě Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, za
nabídkovou cenu 242.000 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice, ve znění
přílohy č. RM 351 - 3/6, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14969/16

Věc : VŘ - Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové
Město nad Metují /3

21 451 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení
nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zastřešení vstupu, přístřešek
pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují /3“ firmě MM Hallinto
s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 720.792,12 Kč vč. DPH. RM
schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u
MŠ František, Nové Město nad Metují /3“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MM
Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/7, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14970/16

Věc : VŘ - Revitalizace zahrady a zeleně v okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují

21 452 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace zahrady a zeleně v
okolí MSSS OÁZA, Nové Město nad Metují“ z důvodů vysoké nabídkové ceny.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 351- 14971/16

Věc : Žádost o montáž zpomalovacího retardéru

21 453 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

1.8.2016

Garant :

ST

, Nositel: Kava
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM souhlasí s umístěním zpomalovacího retardéru pro zakrytí napájecího kabelu pro
velkoplošnou TV stěnu v ulici 28. října ve dnech 29.07. a 30.07.2016 s podmínkou, že žadatel si
zajistí veškerá povolení státní správy, která jsou nezbytná k umístění retardéru.

Plnění:

Splněno. Dopis odeslán. Podle informací z ODSH si ještě žadatel nepožádal o povolení.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14972/16

Věc : VŘ - „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění“

21 454 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění“ z důvodu, že nebyla ve stanovené lhůtě podána žádná
obálka s nabídkou uchazeče o tuto veřejnou zakázku. RM ukládá OMM nové vypsání
výběrového řízení.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14975/16

Věc : Dohoda o provádění sanačních prací - "Stará ekologická zátěž ELTON - sanace
znečištění, I. etapa“ (ČR - Státní pozemkový úřad)

21 457 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby v souvislosti s realizací projektu „Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa“, ve znění přílohy č. RM 351 - 3/14, uzavíranou s Českou republikou Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. RM pověřuje ST
podpisem této dohody.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14980/16

Věc : Žádost pí D. k realizaci kanalizační přípojky na p. p. č. 2288/1

21 460 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s výstavbou kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví města, p. p. č. 2288/1, s
tím, že provedení úprav povrchu komunikace po dokončení kanalizační přípojky, bude
realizováno v koordinaci s městem.

Plnění:

Splněno. Předán dopis z RM včetně vyjádření města.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14982/16

Věc : Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní

21 462 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města, Nositel: VojS
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s vícepracemi na akci „Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní" ve výši 167.496 Kč
vč. DPH. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením - navýšením položky rozpočtu § 2212, org. 1722
Oprava asfaltového krytu v ul. Nábřežní přesunem z položek: z § 2219 org. 1701 Parkovací
automaty 90 tis. Kč, § 2219 org. 1700 Chodník v ul. Nádražní - PD 80 tis. Kč.

Plnění:

Splněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14983/16

Věc : Nařízení města č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací
na území města Nové Město nad Metují

21 463 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OMM Odbor majetku města,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

Garant :

1.8.2016

ST

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

Usnesení:

RM vydává Nařízení města č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové Město nad Metují ve znění přílohy č. RM 351 - 3/22.

Plnění:

Zveřejněno na ÚD. V 31. týdnu bude umístěno na webu města mezi ostatními vyhláškami a
nařízeními.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14989/16

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání

21 468 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/464

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu haly HARD na st.
p. č. 378/2 v celkovém rozsahu 117 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450 Kč/m2/rok. RM
souhlasí s přiměřenou inzercí.

Plnění:

Splněno, zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 351- 14990/16

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání

21 469 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/465

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání (provozovny kadeřnictví) v
objektu MSSS Oáza na st. p. č. 2260 v celkovém rozsahu 21 m2 s podmínkou uzavření smlouvy
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 450
Kč/m2/rok za pronájem prostor a 2.500 Kč/rok za pronájem mobiliáře. RM souhlasí s přiměřenou
inzercí.

Plnění:

Splněno, zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14991/16

Věc : Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání

21 470 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/466

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka na st. p. č. 309 v celkovém rozsahu 119,3 m2 s podmínkou uzavření smlouvy na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a stanovením minimální nabídkové ceny na 950
Kč/m2/rok. RM souhlasí s přiměřenou inzercí. RM dává přednost případnému zájemci o
poskytování služeb rentgenu v těchto prostorách.

Plnění:

Splněno, zveřejněno.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

STIS

Stránka 15 z 41

Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14993/16

Věc : Žádost uživatele nebytových prostor

21 472 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/468

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM souhlasí s umístěním sídla spolku TTC, z.s., IČO: 27005887, v nebytových prostorách
objektu č. p. 926, ul. U Lípy, Nové Město nad Metují, který je jeho uživatelem na základě smlouvy
o výpůjčce ze dne 30.11.2005.

Plnění:

Splněno. Souhlas vystaven.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14994/16

Věc : Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2016

21 473 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/469

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 99/2016 sepsané mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, a firmou MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO:
28820266, na provedení stavebních úprav bytové jednotky 1+1 v objektu č. p. 36, ul. T. G.
Masaryka, ve znění přílohy č. RM 351 - 4/6, a pověřuje ST podpisem dodatku.

Plnění:

Splněno. Dodatek podepsán.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14995/16

Věc : VŘ - "ZŠ Malecí - zateplení bytu školníka"

21 474 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Int: OSN/470

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí, Nositel: HorP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro
hodnocení nabídek vylučuje ze zadávacího řízení uchazeče Jiří Strnad, Přibyslav 76, 549 01,
Nové Město nad Metují. RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek,
předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „ZŠ Malecí - zateplení bytu školníka“ firmě pan Petr Čáp, Mlýnská 100, 547 01 Náchod,
IČO: 04064739, za nabídkovou cenu 309.392 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č.
166/2016 na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Petr Čáp, Mlýnská 100, 547
01 Náchod, IČO: 04064739, ve znění přílohy č. RM 351 - 4/7, a pověřuje ST jejím podpisem.

Plnění:

Splněno. Smlouva připravena, podpis 14.7.2016.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14996/16

Věc : Platový výměr ředitelky "MŠ Na Františku"

21 475 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje platový výměr nově jmenované ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Na Františku 845, ve znění zdrojového dokumentu č. RM 351 - 5/1 a pověřuje ST jeho podpisem.

Plnění:

Splněno, platový výměr podepsán a předán nově jmenované ředitelce.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

RM 351- 14997/16

Věc : Úprava platu ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín"

21 476 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje platový postup ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín, ve znění
zdrojového dokumentu č. RM 351 - 5/2. K platovému postupu dochází, v souladu s platnými
mzdovými předpisy, ke dni 01.08.2016. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.

Plnění:

Splněno, platový výměr je podepsán a předán ředitelce.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 14998/16

Věc : Úprava platu ředitele "ZŠ Komenského"

21 477 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: KupV
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM schvaluje platový postup ředitele Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okras Náchod, ve znění zdrojového dokumentu č. RM 351 - 5/3. K platovému postupu dochází, v
souladu s platnými mzdovými předpisy, ke dni 01.08.2016. RM pověřuje ST podpisem platového
výměru.

Plnění:

Splněno, platový výměr je podepsán a předán řediteli.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
RM 351- 15006/16

Věc : Reakce RM na e-mail pana Mgr. Hylského k záležitostem SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město
nad Metují

21 481 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

1.8.2016

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu, , Nositel: HabP
1.8.2016
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

RM projednala e-mail zastupitele p. Mgr. Josefa Hylského, který byl mj. adresován jednotlivým
radním města a vedoucím pracovníkům školy a který se týkal názorů a stanovisek p. Mgr.
Hylského k záležitostem SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují a ke vztahům města s touto
školou. RM ukládá ST jednat s p. Mgr. Hylským o této záležitosti a seznámit ho s aktuální situací
a se závěry, které vzešly ze schůzky zástupců města s vedením školy, tj. mimo jiné ho
informovat i o krocích zaměřených na podporu školy, na kterých se město bude aktivně podílet.

Plnění:

Splněno, schůzka proběhla.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.

RM 351- 15007/16

Věc : Vyřazení majetku

21 482 Vznik úkolu: 4.7.2016

Termín :

OF Odbor finanční,
1.8.2016
Poslední kontrola:

Provede:

31.7.2016

Garant :

ST

, Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Usnesení:

RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města a Technických
služeb ve znění přílohy č. RM 351 - 6/1.

Plnění:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Závěr: . Hodnocení: S: Splněno, usnesení vyřadit.
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Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 1

STIS
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Kontrola úkolů

13:00
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ST

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 2

RM 352 - 1.8.2016

Majetkoprávní úkony

13:05

OMM

2.1 Pronájem pozemku z majetku města - zahrada v kolonii u letiště
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/1 - Flash Příloha: RM 352 - 2/1 - Flash

Pozemek p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví města, vedený na LV 10001 u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. Smlouva o nájmu pozemku
končí dne 31.08.2016 na základě výpovědi nájemce ze dne 04.05.2016. V souladu s usnesením č. RM 349-14824/16
ze dne 06.06.2016 byl zveřejněn záměr města pronajmout pozemek ode dne 17.06.2016 do dne 12.07.2016 s
uvedením minimální ceny ve výši 5,50 Kč/m2/rok, viz příloha č. RM 352 - 2/1: zveřejněný záměr. Ke zveřejněnému
záměru byly doručeny 2 nabídky v uzavřené obálce, které budou otevřeny na zasedání RM.
K rozhodnutí:
Souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu pozemku jako zahrady (v zahrádkářské kolonii) nejvyšší nabídce byl zveřejněn dle stanovisek
odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 346. OMP předkládá RM obálky k otevření a rozhodnutí o novém
nájemci. Znění nájemní smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č.
RM 345-14653/16 dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM dvě doručené obálky. První obálka obsahovala nabídku pí I. D. s
nabídkovou cenou ve výši 7 Kč/m2/rok. Ve druhé obálce byla nabídka p. T. B. s nabídkovou cenou ve výši 8,50
Kč/m2/rok. Radní odsouhlasili nabídku č. 2, tj. nabídku p. T. B., s vyšší nabídkovou cenou.
K Čl. 2. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15010/16,
(uložen úkol číslo 21491).
RM ukládá OMM uzavřít se zájemcem p. T. B. Smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/12 o výměře 437 m2, druh pozemku
zahrada, k. ú. Krčín, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, a to ode dne 01.09.2016 za účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii), pronájem pozemku ve stávajícím stavu na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v navržené výši 8,50 Kč/m2/rok.
RM 352 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.2 Pronájem pozemku z majetku města v ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/2 - Flash Příloha: RM 352 - 2/2 - Flash

Na základě usnesení č. RM č. 351-14962/16 ze dne 04.07.2016 OMP předkládá návrh záměru pronajmout p. p. č.
236/42 o výměře 69 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. Přílohy č. RM 352 - 2/2: návrh záměru, foto, zaměření.
K rozhodnutí:
Ne/schválit návrh záměru pronájmu pozemků.
Odůvodnění:
Pozemky jsou zaploceny, viz příloha č. RM 352 - 2/2: foto. Dle ceníku minimálních cen za pronájmy pozemků pod
dočasnou stavbou je navrhovaná cena 10 Kč/m2/rok. Protože se jedná o minimální cenu, doporučujeme zvážit její
zvýšení dle individuálního posouzení RM.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili protinávrh výše nájemného, tj. nájem v minimální výši 15 Kč/m2/rok.
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15011/16,
(uložen úkol číslo 21492).
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 236/42 o výměře 69 m2, druh
pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 236/2 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Krčín, ve
vlastnictví města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují za účelem užívání jako zahrady a umístění dočasného oplocení na dobu 10 let, s půlroční výpovědní lhůtou, za
nájemné v minimální výši 15 Kč/m2/rok a s podmínkou odstranění oplocení a zarovnání pozemků ke dni ukončení nájmu,
pokud nebude dohodnuto jinak. RM dále požaduje, aby na městský pozemek p. p. č. 236/2 nebyly vysazovány dřeviny a
umísťovány další technické nebo terénní prvky, neboť by došlo k zúžení dopravního profilu komunikace v dané lokalitě.
RM 352 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

2.3 Pronájem části pozemku v areálu kasáren - cvičná plocha
Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/3 - Flash Příloha: RM 352 - 2/3 - Flash

Identifikace:

Autoškola Čimera a Autoškola Divišek, obě Náchod, požádaly o využívání asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren
jako autocvičiště k výcviku motorových vozidel skupiny B v rozsahu cca 120 vyučovacích hodin za kalendářní rok a o
možnost přístupu do elektronického rezervačního systému využívání této plochy. Přílohy č. RM 352 - 2/3: návrh
záměru, ortofoto se zákresem.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti a způsobu úhrady / uložit OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku.
Odůvodnění:
Autoškola Čimera má od r. 2009 a Autoškola Divišek od r. 2013 souhlas města (usnesení RM) s využitím této
asfaltové plochy jako cvičné plochy pro výcvik žáků těchto autoškol. V době, kdy byl souhlas udělen, byla plocha v
majetku JSDH města a pozemek byl využíván vícero subjekty (šermířská skupina NOVICA, SOŠ a SOU, OS První
řešení, JSDH). V roce 2016, na základě jednání interního auditora s p. Kábrtem - velitelem JSDH, bylo sjednáno
vyřazení této asfaltové plochy z majetku JSDH z důvodu jejího nevyužívaní. Ode dne 01.06.2016 byl městem zaveden
elektronický rezervační systém, který na základě uzavřených smluv o nájmu a mimo ODSH užívají 3 autoškoly a
město Náchod, a to pro výcvik a zkoušky řidičů dvoukolových vozidel. Není však vyloučeno, že plochu k výuce
čtyřkolových motorových vozidel využívají i jiné autoškoly. Příloha č. RM 352 - 2/3: snímek mapy. Odborné útvary s
pronájmem v požadovaném rozsahu souhlasí s tím, že žadatelé se budou rovněž přihlašovat do rezervačního
systému města.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - dotazy k pozemku - výše nájmu a úklid - odpověděla vedoucí OMP.
K Čl. 2. 3 USNESENÍ č. RM 352- 15012/16,
(uložen úkol číslo 21493).
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města, dle předloženého návrhu, pronajmout zpevněnou část pozemku p. p. č. 653/2 o
výměře 2600 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem výcviku
žadatelů o řidičské oprávnění pro získání dovedností v řízení motorových vozidel skupiny B.
RM 352 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.4 Koupě pozemku do majetku města pro chodník ve Vrchovinách
Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/4 - Flash Příloha: RM 352 - 2/4 - Flash

Identifikace:

Geometrickým plánem č. 557-337/2016 byla z pozemku p. p. č. 218 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví paní L. H.
oddělena část, označená jako pozemek p. p. č. 218/2 o výměře 21 m2, která bude zastavěna chodníkem. Tuto část
paní L. H. chce městu darovat. Přílohy č. RM 352 - 2/4: foto, geometrický plán.
K rozhodnutí:
Doporučit souhlasit s přijetím daru.
Odůvodnění:
OMM část pozemku potřebuje pro stavbu chodníku. OVRR souhlasí s rozdělením pozemku GP.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 4 USNESENÍ č. RM 352- 15013/16,
(uložen úkol číslo 21494).
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru od paní L. H., a to pozemek p. p. č. 218/2 o výměře 21 m2, druh pozemku zahrada, v
k. ú. Vrchoviny, vedený na LV č. 220 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod.
RM 352 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

2.5 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Českých legií
Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/5 - Flash Příloha: RM 352 - 2/5 - Flash

Identifikace:

Ke zveřejněnému záměru města prodat část pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, byla podána jedna nabídka v neotevřené obálce, která bude
otevřena na jednání RM. Přílohy č. RM 352 - 2/5: foto, zveřejněný záměr.
K rozhodnutí:
Doporučit prodej části pozemku.
Odůvodnění:
Záměr města prodat byl zveřejněn dle usnesení č. RM 347-14739/16.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
OMP - uvedla, že znalecký posudek v tomto případě být nemusí + zdůvodnila.
K Čl. 2. 5 USNESENÍ č. RM 352- 15014/16,
(uložen úkol číslo 21495).
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 2034/17 o výměře cca 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod, zájemcům, manželům A. K. a J. K., za nabídnutou kupní cenu 130 Kč/m2 pozemku s
tím, že návrh na vklad do KN a náklady na geometrický plán uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitostí bude uhrazena dle
ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy.
RM 352 Doporučuje ZM souhlasit.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.6 Prodej podílu 23/33 na pozemku z majetku města u cesty do OÁZY
Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/6 - Flash Příloha: RM 352 - 2/6 - Flash

Identifikace:

Ke zveřejněnému záměru města prodat podíl o velikosti 23/33 na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují byla podána nabídka vlastníků sousedních zahrad, manželů D. a R. Č., kteří mají zájem o výměru
21 m2 pozemku, manželů J. aj. Č., kteří mají zájem o výměru 21 m2 pozemku a paní P. Z., která má zájem o výměru
21 m2 pozemku. Všichni nabídli městu 130 Kč/m2 pozemku. Podíl na pozemku o velikosti 23/33 představuje celkovou
výměru 63 m2. Přílohy č. RM 352 - 2/6: foto, zveřejněný záměr, nabídka.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit prodej podílu na pozemku.
Odůvodnění:
Odbory s prodejem souhlasí. Nabídka odpovídá zveřejněnému záměru města. Zájemci po koupi podílu na pozemku
budou mít zajištěn přístup na svoje pozemky. Manželé nabydou podíl do společného jmění manželů. Pokud by se
podíl na pozemku o velikosti 63 m2 převáděl rozdělený na 3 stejné části třem vlastníkům, nebylo by nutné stanovit
cenu znaleckým posudkem dle Zásad. Převod podílů považuje OMP z pohledu stanovení ceny za obdobný, i když
celková výměra podílu o velikosti 23/33 na pozemku je 63 m2. Převod na 3 spoluvlastníky rovným dílem, poměrem
23/99 : 23/99 : 23/99 = 69/99 = 23/33 znamená převod 3 x 21 m2 pozemku. Zbývající podíl 10/33=28 m2 vlastní
manželé H.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 6 USNESENÍ č. RM 352- 15015/16,
(uložen úkol číslo 21496).
RM doporučuje ZM schválit prodej podílu na pozemku p. p. č. 681/8 o výměře 91 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú.
Nové Město nad Metují, z vlastnictví města, vedený na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují na KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, manželům D. a R. Č., o velikosti 23/99 za sjednanou kupní cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj.
celkem 2.730 Kč, manželům J. a J. Č., o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj. celkem 2.730 Kč, a paní P. Z.,
o velikosti 23/99 za cenu ve výši za 21 m2 x 130 Kč, tj. celkem 2.730 Kč s tím, že kupující uhradí náklady na vklad do KN.
Daň z nabytí nemovitostí bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy.
RM 352 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

2.7 Smlouva o zřízení věcného břemene - Žižkovo náměstí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/7 - Flash Příloha: RM 352 - 2/7 - Flash

ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, předkládá
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 675/2 v k. ú. Krčín v rozsahu 18 m dle
geometrického plánu č. 837-9973/2016. Cena za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou je 200 Kč za 1 m
dotčeného pozemku, tj. celkem 3.600 Kč + DPH v zákonné výši. Smlouvě předcházela smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ze dne 29.01.2016. Přílohy č. RM 352 - 2/7: snímek mapy, geometrický plán, návrh smlouvy
+ PN.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu.
Odůvodnění:
V pozemku je umístěno zemní kabelové vedení v délce 18 m, které je součástí distribuční soustavy žadatele. Odbory
souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 7 USNESENÍ č. RM 352- 15016/16,
(uložen úkol číslo 21497).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IP - 12 -2007550/VB/1 - Nové Město n. M zemní přípojka
kNN pro p. č. 128/4, H. k pozemku p. p. č. 675/2 v k. ú. Krčín v rozsahu 18 m dle geometrického plánu č. 837-9973/2016.
Cena za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou je 200 Kč za 1 m dotčeného pozemku, tj. celkem 3.600 Kč + DPH v
zákonné výši.
RM 352 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.8 Výpůjčka pozemků z majetku města v ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/8 - Flash Příloha: RM 352 - 2/8 - Flash

Na základě usnesení č. RM 350-14906/16, které zní: "RM nesouhlasí s výpůjčkou pozemku jednomu žadateli. V
případě zájmu o užívání pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře cca
275 m2 je třeba podat žádost za celé SVJ v Klosově ulici č. p. 505 až 507. V případě, že nebude zájem SVJ o
pronájem pozemků je třeba pozemky vyklidit, uvést do původního stavu a umožnit městu provádět jejich údržbu a dále
umožnit vlastníkům údržbu garáží.", požádalo Společenství vlastníků jednotek Klosova 505, 506 a 507 v Novém
Městě nad Metují, zastoupené tříčlenným výborem, o výpůjčku pozemků p. p. č. 357/1, 872/3 a 2034/18 v k. ú. Nové
Město nad Metují v rozsahu výměry cca 275 m2 s tím, že pozemky budou využívány pouze některými vlastníky
jednotek v domě a jen k účelu pěstování květin a pozemky budou vždy pro potřeby údržby garáží zpřístupněny.
Přílohy č. RM 352 - 2/8: zápis RM 350, žádost, snímek mapy, vyjádření odborných útvarů.
K rozhodnutí:
Ne/uložit připravit zveřejnění záměru města dát do výpůjčky nebo pronajmout.
Odůvodnění:
Odbory nedoporučují - viz vyjádření pro RM 350 v příloze č. RM 352 - 2/8. Smlouvu o výpůjčce nebo o nájmu
pozemků budou muset podepsat všichni členové Společenství vlastníků jednotek Klosova 505, 506 a 507 v Novém
Městě nad Metují.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi radních ve věci výpůjčky, která bude možná pouze v případě, že smlouvu podepíší všichni v rámci
SVJ, bylo odsouhlaseno.
K Čl. 2. 8 USNESENÍ č. RM 352- 15017/16,
(uložen úkol číslo 21498).
RM ukládá OMM připravit návrh zveřejnění záměru města dát do výpůjčky části pozemků o celkové výměře cca 275 m2: p. p.
č. 2034/18, druh pozemku ostatní plocha; p. p. č. 357/1, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 872/3, druh pozemku ostatní
plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK.
RM 352 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

2.9 Prodej pozemků z majetku města v areálu bývalých kasáren
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/9 - Flash Příloha: RM 352 - 2/9 - Flash

Společnost Fuertes development, s. r. o., IĆO: 26893223, se sídlem Tleskačova 1660, 664 34 Kuřim, kancelář
Palackého tř. 158, 612 00 Brno, nabízí městu Nové Město nad Metují odkoupení pozemků st. p. č. 2197 o výměře
1258 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vč. stavby, p. p. č. 2353 o výměře 3033 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 653/2 o výměře 12829 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu bývalých kasáren, o celkové rozloze
cca 17120 m2, viz příloha č. RM 352 - 2/9: nabídka vč. příloh, snímek mapy. Platba nabídnuté ceny 1.000 Kč/m2 by
dle nabídky byla splatná po nabytí právní moci územního rozhodnutí, dále záměr zasahuje i mimo pozemky v majetku
města.
K rozhodnutí:
Projednat žádost a zaujmout předběžné stanovisko pro projednání v ZM.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze č. RM 352 - 2/9.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní

Radní se shodli, že bude dobré seznámit s nabídkou zastupitele, nejlépe na semináři k investicím, který se uskuteční
dne 07.09.2016.
K Čl. 2. 9 USNESENÍ č. RM 352- 15018/16,
(uložen úkol číslo 21499).
RM vzala na vědomí nabídku společnosti Fuertes development, s. r. o., Kuřim na odkoupení pozemků st. p. č. 2197 o výměře
1258 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vč. stavby, p. p. č. 2353 o výměře 3033 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 653/2 o výměře 12829 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM předložit nabídku do semináře ZM k
investicím, který proběhne dne 07.09.2016.
RM 352 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 7.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

2.10 Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/10 - Flash Příloha: RM 352 - 2/10 - Flash

Pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, k zastavění nízkopodlažní
zástavbou, tj. rodinným domem, v lokalitě Na Kopci, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 22.03.2016 do dne 24.05.2016. Ke zveřejněnému záměru byla podána
jedna nabídka a ZM ve svém usnesení č. ZM 114-7432/16 dne 16.06.2016 neschválilo prodej výše uvedeného
pozemku. Nabídnutá kupní cena neodpovídala ceně v místě a čase obvyklé, která byla znaleckým posudku ze dne
22.11.2014 stanovena na částku 600 Kč/m2 pozemku. Přílohy č. RM 352 - 2/10: foto, návrh záměru, ortofoto.
K rozhodnutí:
1/ Zveřejnit záměr města prodat za cenu obvyklou, 2/ připravit varianty parcelace nabízeného pozemku.
Odůvodnění:
Jedná se o opakované zveřejnění záměru - odborné útvary s prodejem pozemku souhlasily, proto již nebyly nyní
osloveny. OMP: Dle platného znaleckého posudku je minimální cena v místě a čase obvyklá 600 Kč/m2 pozemku.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o pozemky doporučuje ještě jedno zveřejnění záměru.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 10 USNESENÍ č. RM 352- 15019/16,
(uložen úkol číslo 21500).
RM ukládá OMM zveřejnit do dne 11.10.2016 záměr města prodat pozemek p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m2, druh
pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují, za těchto podmínek: 1. Prodej nejvyšší cenové nabídce. 2. Minimální cena 600 Kč/m2 pozemku. 3.
Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující. 4.
Regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit stavby do 8 m, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá
se sklonem 30° - 45°, v případě ploché střechy rodinný dům přízemní, b) parkování pro vozidla na prodávaném pozemku, c)
zastavěná plocha do 15 % výměry, d) o výstavbě více rodinných domů je možné jednat. 5. Město kupujícímu pozemek předá
ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny. 6. Poplatek za návrh práva do KN uhradí kupující. 7. Daň z nabytí
nemovitých věcí bude uhrazena dle ustanovení zákona platného ke dni uzavření kupní smlouvy. 8. Město si vyhrazuje
možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
RM 352 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

2.11 Darování pozemku do majetku města v ul. Nábřežní
Zdroj. dokum.: RM 352 - 2/11 - Flash Příloha: RM 352 - 2/11 - Flash

Identifikace:

Po vyhotovení geometrického plánu č. 840-266/2016, viz příloha č. RM 352 - 2/11 - GP, na rozdělení pozemku p. p. č.
35/16 v k. ú. Krčín dle usnesení č. RM 347-14738/16 byla připravena Darovací smlouva na pozemek p. p. č. 38/17 o
výměře 10 m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Krčín, kterou požaduje banka za účelem výmazu zástavního práva k
pozemku, který má být převeden. Na pozemku se nachází část stezky podél řeky Metuje.
K rozhodnutí:
Doporučit ZM schválit Darovací smlouvu.
Odůvodnění:
Odbory s převodem pozemku do vlastnictví města souhlasí.
Vysvětlení: Miluše Šulcová vedoucí oddělení OMP Oddělení majetkoprávní
K Čl. 2. 11 USNESENÍ č. RM 352- 15020/16,
(uložen úkol číslo 21501).
RM doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu, ve znění přílohy č. RM 352 - 2/11, na pozemek p. p. č. 38/17 v k. ú. Krčín,
druh pozemku zahrada, oddělený geometrickým plánem č. 840-266/2016, z majetku paní Ing. R. E., zapsaný na LV č. 1029
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
RM 352 Doporučuje ZM souhlasit.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

RM 352 - 1.8.2016

Rozvoj

13:45

OMM

3.1 VŘ - „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/1 - Flash Příloha: RM 352 - 3/1 - Flash

Dne 29.06.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a téhož dne se konalo i jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Souhlasit se zadáním vybrané firmě, schválit SOD, pověřit ST podpisem SOD a schválit RO nebo zrušit veřejnou
zakázku.
Odůvodnění:
Byly podány 2 nabídky. Na tuto akci bylo v rozpočtu 2016 schváleno 400 tis. Kč. Na nejlevnější nabídku za
616.095,35 Kč nemáme potřebné finance. Je tedy na zvážení, zda zakázku zrušit nebo s ohledem na to, že se letos
nestihne realizovat akce „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují“, přesunout chybějící
finance z této položky. ORM současně projednává i alternativní řešení s firmou KB blok (bylo by však nutné
projednání s památkáři, orientační poptání nějaké stavební firmy, aby zpracovala orientační cenu, vyřešení poptání
konkrétního materiálu ve veřejné zakázce).
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili variantu č. 1 s drobnou úpravou.
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15021/16,
(uložen úkol číslo 21502).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Opěrná zídka s rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“ firmě Štefan Kroka,
Bohuslavice 251, IČO: 16276353, za nabídkovou cenu 616.095,35 Kč vč. DPH. RM schvaluje rozpočtové opatření - přesun
120 tis. Kč z položky „Místo pro přecházení v ul. TGM stavební úpravy včetně nasvětlení“ § 2219, org. 1690, 30 tis. Kč z
položky „ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa“ § 3113, org. 1668, 70 tis. Kč z položky „ZŠ Malecí rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD“ § 3113, org. 1604 na tuto akci. RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Opěrná zídka s
rampou za čp. 30, Nové Město nad Metují, I. etapa“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Štefan Kroka,
Bohuslavice 251, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/1, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 352 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.2 Žádost pí L. Š. o doplnění laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/2 - Flash Příloha: RM 352 - 3/2 - Flash

Žádost pí L. Š. o doplnění laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí. Podrobnosti viz příloha č. RM
352 - 3/2.
K rozhodnutí:
Projednat žádost pí L. Š. + ne/souhlasit s doplněním laviček a odpadkových košů u č. p. 585, 545 a 546 na Malecí.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o soukromý pozemek, který patří majiteli domu č. p. 585. Město nemůže instalovat lavičky a
odpadkové koše na cizí pozemky.
Vyjádření OMM: ORM nemá připomínek k umístění laviček. Protože se jedná o soukromý pozemek, musí se jednat s
majitelkou pozemku. V tomto smyslu by s ní mohlo být jednáno. Otázkou pak ale je údržba pozemku atd. Pozemek je
však veřejně přístupný, tak ORM nemá ani nic proti tomu, že by tam lavičky umístilo město. Náklad na 3 nové lavičky
je cca 8 - 9 tis. Kč.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15022/16,
(uložen úkol číslo 21503).
RM projednala žádost pí L. Š. a ukládá OMM jednat s vlastníkem pozemku o možnostech umístění městských laviček a
odpadkových košů na jeho pozemku. V případě nesouhlasu vlastníka projednat se žadatelkou možnost umístění laviček na
některý z blízkých městských pozemků.
RM 352 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 12.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016
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RM 352 - 1.8.2016

3.3 Žádost o celkovou opravu povrchu místní komunikace ul. Železova louka
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/3 - Flash Příloha: RM 352 - 3/3 - Flash

Obyvatelé Nového Města nad Metují, trvale bydlící v lokalitě Železova louka, zahrádkáři, majitelé chat a členové
místní organizace rybářského svazu žádají RM o celkovou opravu povrchu místní komunikace ul. Železova louka na
pozemcích p. p. č. 694, 223/4 a 236/2 v k. ú. Krčín. Komunikace je ve velmi špatném stavu (výtluky, výmoly) a tento
stav mj. způsobuje i technické poškození vozidel. Z tohoto důvodu žadatelé prosí, aby oprava komunikace byla
zařazena do zásobníku investičních akcí města Nové Město nad Metují na rok 2017. Podrobnosti viz příloha č. RM
352 - 3/3.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + stanovit další postup, tj. zda např. uložit OMM zařadit tuto akci, která již je v Zásobníku investic, do
"Radničního návrhu" rozpočtu na rok 2017 nebo ji zařadit do programu semináře k investicím, který je připraven na
začátek září 2016.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 352 - 3/3.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:
ST navrhl drobné doplnění usnesení - bylo schváleno.

K Čl. 3. 3 USNESENÍ č. RM 352- 15023/16,
(uložen úkol číslo 21504).
RM projednala žádost občanů Nového Města nad Metují, trvale bydlících v lokalitě Železova louka, zahrádkářů, majitelů chat
a členů Místní organizace Českého rybářského svazu o celkovou opravu povrchu místní komunikace ul. Železova louka. RM
konstatuje, že rekonstrukce této komunikace je již zapsána v Zásobníku městských investic, ze kterého jsou vybírány a
schvalovány konkrétní investiční akce při každoročním schvalování městského rozpočtu. RM ukládá TS provést nezbytné
dílčí opravy závad na komunikaci v rozsahu dle rámce své průběžné činnosti při opravách a údržbě městských komunikací.
RM 352 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: TS, Termín: 10.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.4 Nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/4 - Flash Příloha: RM 352 - 3/4 - Flash

Nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády - podrobnosti viz příloha č. RM 352 3/4.
K rozhodnutí:
Projednat žádost týkající se nesouhlasu občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády +
rozhodnout o dalším postupu, tj. např. zda proběhne nějaké jednání na místě, nebo zda bude zpracována podrobnější
odpověď s odůvodněním než jen text usnesení apod.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 352 - 3/4.
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad

Z podrobnějšího projednání:

TAJ - naformuloval dovětek usnesení - "...a ukládá OMM zařadit tuto záležitost do výjezdu RM a pozvat zároveň k
výjezdu žadatele."
K Čl. 3. 4 USNESENÍ č. RM 352- 15024/16,
(uložen úkol číslo 21505).
RM vzala na vědomí nesouhlas občanů s umístěním zákazu zastavení v ul. Československé armády, který byl RM zaslán
dne 25.07.2016 a ukládá OMM zařadit projednání žádosti na místě do výjezdní části jednání RM č. 354, konané dne
29.08.2016, s tím, že budou k němu přizváni i zástupci žadatelů.
RM 352 Ukládá.
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Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

3.5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, č. 3-16-6569
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/5 - Flash Příloha: RM 352 - 3/5 - Flash

Dne 31.03.2016 byla předložena žádost o finanční podporu z Česko - německého fondu budoucnosti (dále jen
"ČNFB") s projektem „Partnerská výměna umělců 2016“. Jedná se o podporu spolupráce mezi městem Nové Město
nad Metují a partnerským městem Hilden v oblasti umělecké a kulturní. V květnu 2016 vystavovaly tři německé
umělkyně svá díla v Galerii Zázvorka. Město Hilden na tuto akci získalo rovněž podporu z ČNFB. Nové Město nad
Metují bude v září 2016 v Hildenu prezentovat díla novoměstského výtvarníka Karla Vondráčka. Celkem byla městu
přiznána podpora do výše 20.000 Kč na ubytování, cestovné a stravné výtvarníka a transport děl. Příspěvek fondu
musí činit maximálně 50 % celkových nákladů projektu.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, č. 3-16-6569.
Odůvodnění:
Spolupodíl města se bude hradit z § 3399, org. 511 - Hilden.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 5 USNESENÍ č. RM 352- 15025/16,
(uložen úkol číslo 21506).
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, č. 3-16-6569, ve znění
přílohy č. RM 352 - 3/5. RM pověřuje ST k podpisu této smlouvy.
RM 352 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.6 Dům Villarsburgův - obnova a údržba výplní otvorů - výsledek
Identifikace:
RM 341 dne 04.01.2016 schválila podání žádosti do krajského dotačního programu Obnova památkového fondu na
území Královéhradeckého kraje s projektem „Dům Villarsburgův - obnova a údržba výplní otvorů“, dům č. p. 4 v ul.
Českých legií. ORM informuje, že projekt nebyl vybrán k podpoře z rozpočtu Královéhradeckého kraje, projekt
nezískal dostatečný počet bodů. Akce byla financována z rozpočtu města na rok 2016. Výměna a údržba oken byla
provedena v měsících květen - červen 2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí předložené informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 6 USNESENÍ č. RM 352- 15026/16
RM bere na vědomí předložené informace o výsledku dotačního řízení v rámci programu Královéhradeckého kraje - Obnova
památkového fondu na území Královéhradeckého kraje s tím, že dotace nebyla udělena.
RM 352 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.7 Aktuální stav dotačních možností
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/7 - Flash Příloha: RM 352 - 3/7 - Flash

ORM předkládá RM nově přehled aktuálních informací z oblasti evropských dotací - viz příloha č. RM 352 - 3/7.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí informace.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 7 USNESENÍ č. RM 352- 15027/16
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech získání evropských dotací na projekty města, ve znění přílohy č. RM
352 - 3/7.
RM 352 Bere na vědomí.
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3.8 Změna dopravního značení v ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/8 - Flash Příloha: RM 352 - 3/8 - Flash

Po rekonstrukci silnice v ul. Náchodská (III/28520) dochází v křižovatce ul. Kpt. Jaroše x Náchodská k poškozování
zeleného pásu mezi chodníkem a silnicí při odbočování kamiónů z ul. Kpt Jaroše vlevo. ORM podalo na Správu a
údržbu silnic Královéhradeckého kraje (SÚS) žádost o nápravu tohoto stavu. Dne 14.07.2016 se uskutečnila na MěÚ
schůzka za účasti zástupců SÚS, Dopravního inspektorátu policie ČR Náchod, projektanta a vedení města. Na
jednání bylo navrženo řešení ve změně dopravního značení při výjezdu z ul. Kpt. Jaroše: umístit značku přikázaný
směr odbočení vozidel vpravo (C2b) s dodatkovou tabulkou E9 - pro nákladní vozidla delší než 8 m. Značky budou
umístěny na stávající sloup veřejného osvětlení, na který bude zároveň přesunuta značka "Dej přednost v jízdě", která
je nyní umístěna na oplocení a je zčásti zakrytá živým plotem. Se souhlasem vlastníka pro zajištění viditelnosti značek
bude prořezána škumpa přesahující svou korunou na chodník. Bylo zažádáno o stanovisko Dopravní inspektorát
Policie ČR Náchod ke změně dopravního značení.
K rozhodnutí:
Schválit nové DZ.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 8 USNESENÍ č. RM 352- 15028/16,
(uložen úkol číslo 21507).
RM schvaluje navrženou změnu dopravního značení na křižovatce ulic Náchodská a Kpt. Jaroše.
RM 352 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 24.10.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.9 Veřejné osvětlení v ul. Školní - rozpočtové opatření
Identifikace:
Na základě podnětu občana bylo RM rozhodnuto o rozšíření veřejného osvětlení v ul. Školní, které bylo zařazeno do
investičních akcí pro tento kalendářní rok. Na akci s názvem „VO v ulici Školní“ je v rozpočtu vyčleněno 40 tis. Kč. Na
investiční akci byla vypracována PD a vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednu lampu VO byla poptána firma
ERMO, která v našem městě provádí realizaci osvětlení v ul. Nábřežní a nasvětlení místa pro přecházení v ul. T. G.
Masaryka. Realizace touto firmou je navržena za 39 tis. Kč vč. DPH. Po sečtení všech potřebných nákladů na
realizaci tohoto VO (zpracování PD, realizace, zaměření), chybí v rozpočtu cca 11 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Schválit rozpočtové opatření.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 9 USNESENÍ č. RM 352- 15029/16
RM schvaluje rozpočtové opatření - převod 11 tis. Kč z org. 1704 "Chodník ve Vrchovinách u viaduktu" (§ 2219) na org. 1715
"VO v ulici Školní" (§ 3631).
RM 352 Schvaluje RU.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.10 Smlouva o právu provedení stavby - kanalizační přípojka na pozemku města pro RD manželů F.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/10 - Flash Příloha: RM 352 - 3/10 - Flash

Firma INS spol. s r.o., která zpracovává pro manžele F. PD na RD, předkládá ke schválení Smlouvu o právu k
provedení stavby - kanalizační přípojky pro RD, který bude umístěn na pozemcích p. p. č. 694/11 a 2073/6 v k. ú.
Nové Město nad Metují a kanalizační přípojkou bude napojen do kanalizační šachty na městském pozemku p. p. č.
2073/5. Kanalizační přípojka povede po městských pozemcích p. p. č. 2073/5 a 686/1 v délce cca 2 m.
K rozhodnutí:
Schválit Smlouvu o právu provést stavbu a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Dotčené odbory souhlasí.
Vysvětlení: Ing. Simona Vojnarová vedoucí oddělení ORM Odbor majetku města
K Čl. 3. 10 USNESENÍ č. RM 352- 15030/16,
(uložen úkol číslo 21508).
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - kanalizační přípojky, která zasáhne na pozemek města p. p. č. 2073/5 a
686/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/10 a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 352 Schvaluje.
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3.11 Žádost firmy GOLDWARE CZ s.r.o. o uložení chráničky optických kabelů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/11 - Flash Příloha: RM 352 - 3/11 - Flash

Na podatelnu MěÚ byla doručena žádost firmy GOLDWARE CZ s.r.o. o posouzení možnosti položit chráničku
optických kabelů do chodníků v ul. Nádražní. Na rekonstrukci chodníků město tento měsíc podepsalo SOD na
zpracování PD a firma GOLDWARE CZ s.r.o. by současně ve spolupráci s projektantem města připravila položení
chráničky optických kabelů pro případ až dojde k samotné realizaci.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí žádost firmy GOLDWARE CZ s.r.o. ohl. souhlasu s umístěním chráničky optických kabelů do
chodníku v ul. Nádražní a doporučit žadateli další postup.
Odůvodnění:
ORM nemá námitek proti uložení chráničky optických kabelů do chodníku v ul. Nádražní, pokud dojde ze strany města
k rekonstrukci těchto chodníků. Firma GOLDWARE CZ s.r.o. musí předložit PD pro územní souhlas k odsouhlasení a
uzavřít s městem Nové Město nad Metují smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni a sepsat dohodu o
finančním spolupodílu na výkopových pracích při realizaci. Poté bude souhlas vydán. Takto by mělo být postupováno i
u ostatních žadatelů.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 11 USNESENÍ č. RM 352- 15031/16
RM bere na vědomí žádost firmy GOLDWARE CZ s.r.o. ohledně souhlasu s umístěním chráničky optických kabelů do
chodníku v ul. Nádražní a doporučuje žadateli, aby předložil k odsouhlasení PD pro územní souhlas na uložení kabelů, která
bude koordinována se zpracováním PD na rekonstrukci chodníků a poté zahájila jednání o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene.
RM 352 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.12 Úprava SOD na PD - přístřešek u "ZŠ Krčín"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/12 - Flash Příloha: RM 352 - 3/12 - Flash

RM 350 schválila zpracování "PD na přístřešek nad hlavním vchodem ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují" Ing.
Ondřejem Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 23.500 Kč
a současně schválila Smlouvu o dílo. Bohužel, došlo k časovému posunu při zajištění podpisu smlouvy (dodavatel
nereagoval - dovolené atd.), a proto je nutné posunout termín realizace a upravit sankční část smlouvy. ORM
předkládá ke schválení upravenou Smlouvu o dílo.
K rozhodnutí:
Schválit upravenou Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
SOD byla předjednána, dne 20.06.2016 byla schválena v RM, v 28. kalendářním týdnu byl zpracovatel kontaktován k
podpisu Smlouvy o dílo.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 12 USNESENÍ č. RM 352- 15032/16,
(uložen úkol číslo 21509).
RM schvaluje upravenou Smlouvu o dílo na zpracování "PD na přístřešek nad hlavním vchodem ZŠ Krčín, Nové Město nad
Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Ondřejem Kubalákem, IČO: 87859823, Husitská 124, 549 01 Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy č. RM 352 - 3/12, a pověřuje ST jejím podpisem.
RM 352 Schvaluje.
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3.13 Žádost o vyhrazené parkovací stání pro ZTP v ul. Klosova
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/13 - Flash Příloha: RM 352 - 3/13 - Flash

Pan PhDr. V. Š. požádal o vyhrazení parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vlastní automobil. Jedná se o
stávající vyhrazené místo pro ZTP pro širší veřejnost v ul. Klosova. K žádosti doložil kladné vyjádření Policie ČR
Dopravní inspektorát Náchod.
K rozhodnutí:
Rozhodnout o žádosti - tj. vyhrazení stávajícího parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vozidlo žadatele pana
PhDr. V. Š.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. RM 352 - 3/13.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 13 USNESENÍ č. RM 352- 15033/16,
(uložen úkol číslo 21510).
RM nesouhlasí s vyhrazením stávajícího parkovacího místa pro ZTP v ul. Klosova pro vozidlo žadatele pana PhDr. V. Š. z
důvodu, že místo bylo vybudováno jako místo veřejné.
RM 352 Nesouhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.14 Umístění zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště, Krčín
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/14 - Flash Příloha: RM 352 - 3/14 - Flash

OMM obdržel prosbu o snížení dopravního rizika na výjezdu z ul. Polní ve směru k lesu Luštinec, kde je situace v
těchto místech zhoršena z důvodu parkujících vozidel. Občan žádá MP o občasnou kontrolu stavu zaparkovaných
vozidel a o instalaci dopravního zrcadla na roh ulice (u nemovitosti p. V.). ORM provedlo místní šetření, na jehož
základě vzneslo dotaz na Dopravní inspektorát Náchod. Zástupce Dopravního inspektorátu Náchod se vyjádřil tak, že
bude souhlasit, pokud bude dosaženo účelu. Celý problém byl konzultován i s vrchním strážníkem MP, který umístění
zrcadla jednoznačně podporuje. Odhad nákladů na nákup a realizaci zrcadla je 8-10 tis. Kč.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit s instalací dopravního zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Luštince z důvodu zvýšení bezpečnosti
Odůvodnění:
Rozhledové poměry při výjezdu z ul. Polní do ul. U Luštince, zejména ve směru pohledu k lesu Luštinci, nejsou z
důvodu parkujících vozidel optimální. Realizace by byla hrazena z položky "Dopravní značení".
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
Záležitost bude zařazena do programu výjezdní RM, tj. dne 29.08.2016.
K Čl. 3. 14 USNESENÍ č. RM 352- 15034/16,
(uložen úkol číslo 21511).
RM vzala na vědomí žádost občana o umístění dopravního zrcadla na křižovatku ul. Polní a U Letiště v Krčíně a ukládá OMM
zařadit projednání žádosti na místě do výjezdní části jednání RM č. 354, konané dne 29.08.2016.
RM 352 Ukládá.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

3.15 Chodník z města směrem do Vrchovin v ul. T. G. Masaryka - požadavek na vyloučení cyklistů
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 3/15 - Flash Příloha: RM 352 - 3/15 - Flash

V červnu byl v rubrice Dotazů a odpovědí vznesen dotaz, zda chodník mezi Novým Městem nad Metují a Vrchovinami
je pouze pro chodce, nebo je také cyklostezkou. Na základě zjištění z kolaudačního rozhodnutí bylo tazatelce
odpovězeno, že uvedený chodník byl v roce 1999 zkolaudován jako chodník pro pěší. Proto byl pak z její strany
vznesen požadavek označit tento chodník, že slouží jen pro chodce a vyloučit cyklisty a zajistit dohled a sankce od
MP. Na to přišla záplava dotazů a názorů a odpovědí, které jsou přiloženy v příloze. Nyní je na rozhodnutí RM, zda
zrealizovat dopravní značení, které vyloučí z tohoto chodníku cyklisty. Ze zákona je dané, že cyklisti na chodník
nepatří.
K rozhodnutí:
Stanovit další postup, příp. uložit úkoly.
Odůvodnění:
Viz příloha č. RM 352 - 3/15.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 15 USNESENÍ č. RM 352- 15035/16
RM projednala podněty vznesené v rubrice Dotazy a odpovědi na městských www stránkách, které se týkaly užívání
spojujícího chodníku z ulice T. G. Masaryka směrem do Vrchovin a ponechává v této lokalitě stávající režim užívání.
RM 352 Projednáno.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

3.16 Stavební úpravy chodníku v ulici Českých bratří - Sepský most - rozpočtové opatření
Identifikace:
Z důvodu schválených stavebních úprav chodníku a uchycení stožárů veřejného osvětlení na předmostí Sepského
mostu, je nutné provést rozpočtové opatření a přesunout na org. 1639 částku 246.000 Kč. Z tohoto důvodu navrhuje
ORM rozpočtové opatření přesun 210 tis. Kč z položky Chodník v ul. Na Táboře - realizace, § 2219, org. 1642 a 36 tis.
Kč z položky ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa, § 3113, org. 1668 na položku VO Sepský
most - realizace, § 3631, org. 1639.
K rozhodnutí:
Ne/schválit rozpočtové opatření přesun 210 tis. Kč z položky Chodník v ul. Na Táboře - realizace, § 2219, org. 1642 a
36 tis. z položky ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení, II. etapa, § 3113, org. 1668 na položku VO
Sepský most - realizace, § 3631, org. 1639.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že z této položky budou realizovány i úpravy stávajícího chodníku, bude příslušné rozdělení na §
3631 (VO) a na § 2219 (chodník) provedeno dle skutečných nákladů po dokončení stavby.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
K Čl. 3. 16 USNESENÍ č. RM 352- 15036/16
RM, z důvodu nutných stavebních úprav chodníku na předmostí Sepského mostu, schvaluje rozpočtové opatření přesun 210
tis. Kč z položky Chodník v ul. Na Táboře - realizace, § 2219, org. 1642 a 36 tis. Kč z položky ZŠ Komenského - rekonstrukce
sociálního zařízení, II. etapa, § 3113, org. 1668 na položku VO Sepský most - realizace, § 3631, org. 1639.
RM 352 Schvaluje RU.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

RM 352 - 1.8.2016

Správa nemovitostí

15:30

OMM

4.1 Neplatiči nájemného v bytech města k 30.06.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/471) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/1 - Flash Příloha: RM 352 - 4/1 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.06.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15037/16
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v městských bytech k 30.06.2016 ve znění přílohy č. RM 352 - 4/1.
RM 352 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Neplatiči nájemného v nebytových prostorech města k 30.06.2016
Identifikace:

(Int.: OSN/472) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/2 - Flash Příloha: RM 352 - 4/2 - Flash

Přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.06.2016.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15038/16
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájmů v nebytových prostorech města k 30.06.2016 ve znění přílohy č. RM 352 - 4/2.
RM 352 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.3 Žádost o udělení souhlasu vlastníka
Identifikace:

(Int.: OSN/473) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/3 - Flash Příloha: RM 352 - 4/3 - Flash

Žádost MUDr. K. M., nájemce bytové jednotky, o udělení souhlasu s provedením úprav v předmětné bytové jednotce.
Úpravy bytové jednotky spočívají v provedení plovoucí podlahy v obývacím pokoji a ložnici. Celkové náklady na
provedení úprav jsou vyčísleny na 15.000 Kč a budou provedeny na náklady žadatele.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením souhlasu vlastníka.
Odůvodnění:
Jedná se o běžnou úpravu bytové jednotky za standardní cenu. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. RM 352- 15039/16,
(uložen úkol číslo 21512).
RM souhlasí s udělení souhlasu s úpravami bytové jednotky a ukládá OSN vystavit souhlas ve znění přílohy č. RM 352 - 4/3.
RM 352 Souhlasí.

STIS

Stránka 32 z 41

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

4.4 Pronájem prostor pro podnikání (PŘESUNUTO do RM 353)
Identifikace:

(Int.: OSN/474) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/4 - Flash Příloha: RM 352 - 4/4 - Flash

Jedná se o pronájem prostor pro podnikání v objektu č. p. 14, ul. Komenského, v celkovém rozsahu 77,5 m2. Na
zveřejněný záměr reagoval pouze p. Marcel Rydlo, IČO: 15463265, který potvrdil zájem o rozšíření jeho stávajících
nebytových prostor, které již v č. p. 14 užívá (smlouva od VIII/2008). Pan Rydlo v objektu č. p. 14 provozuje
truhlářskou dílnu.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem prostor pro podnikání.
Odůvodnění:
Jiná reakce, nebo nabídka nebyla v termínu doručena. OSN doporučuje souhlasit s pronájmem.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
DŮVOD PŘESUNU: Nízký počet přítomných členů RM + jeden radní chtěl být vyřazen z hlasování pro možnou
podjatost.

4.5 Smlouva o dílo č. 158/2016, chodník ze zámkové dlažby - zahrada u Mateřské školy Na Františku
Identifikace:

(Int.: OSN/475) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/5 - Flash Příloha: RM 352 - 4/5 - Flash

Jedná se o Smlouvu o dílo č. 158/2016, která je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, a která se týká provedení úpravy zahrady
Mateřské školy Na Františku. Součástí úprav je provedení chodníku ze zámkové dlažby v souladu se schválenou
koncepcí zahrady této MŠ. Dodavatel vzešel z výběrového řízení konaného na OSN, dle Zásad o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Cena provedení zámkové dlažby je 99.825 Kč vč. DPH.
K rozhodnutí:
Schválit smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci, na kterou je vyčleněno 115.000 Kč. Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy
schválené RM - viz usnesení č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. RM 352- 15040/16,
(uložen úkol číslo 21513).
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 158/2016, která je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097 a která se týká provedení úpravy zahrady Mateřské školy
Na Františku. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. RM 352 - 4/5.
RM 352 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

4.6 Žádost o udělení souhlasu vlastníka
Identifikace:

(Int.: OSN/476) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/6 - Flash Příloha: RM 352 - 4/6 - Flash

Žádost p. L. D., nájemce bytové jednotky, o udělení souhlasu s provedením úprav v předmětné bytové jednotce.
Úpravy bytové jednotky spočívají v provedení výměny 4 ks oken. Celkové náklady na provedení úprav jsou vyčísleny
na 80.048 Kč vč. DPH a budou provedeny na náklady žadatele.
K rozhodnutí:
Souhlasit s udělením souhlasu vlastníka.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o provedení výměny okenních prvků v nadstandardní kvalitě, doporučuje OSN
souhlasit pouze za předpokladu že při případném ukončení nájmu provede úhradu nákladů v takové výši, která bude
odpovídat ceně okenních prvků, měněných vlastníkem v rámci provedení výměny oken ve zbytku bytového domu. Za
splnění výše uvedené podmínky (a podmínek v souhlasu) OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. RM 352- 15041/16,
(uložen úkol číslo 21514).
RM souhlasí s udělení souhlasu s úpravami bytové jednotky a ukládá OSN vystavit souhlas dle podmínek ve znění přílohy č.
RM 352 - 4/6.
RM 352 Ukládá.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 VŘ - "Stavební úpravy vstupu na zahradu - ZŠ Komenského"
Identifikace:

(Int.: OSN/477) Zdroj. dokum.: RM 352 - 4/7 - Flash Příloha: RM 352 - 4/7 - Flash

Dne 22.07.2016 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek a dne 25.07.2016 se konalo jednání Komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy vstupu na zahradu - ZŠ Komenského“. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek.
K rozhodnutí:
Schválit zadání veřejné zakázky, vyloučit uchazeče, schválit SOD č. 166/2016 a pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku plánu oprav. V návrhu Plánu oprav je vyčleněno 120 tis. Kč. (Rozdíl bude financován
z úspor z již vysoutěžených akcí, nebo z položek s nižší prioritou - po dohodě s ředitelem "ZŠ Komenského").
Finanční rozdíl vznikl na základě požadavků, vyplývající z prověrky BOZP, která se uskutečnila v 1. polovině roku
2016. Smlouva o dílo je připravena dle vzorové smlouvy schválené RM - viz usnesení č. RM 349-14858/16.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 7 USNESENÍ č. RM 352- 15042/16,
(uložen úkol číslo 21515).
RM na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého Komisí pro hodnocení nabídek, souhlasí se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy vstupu na zahradu - ZŠ Komenského“, firmě INVEKO CZ s.r.o.,
IČO: 25958984, za nabídkovou cenu 130.965,33 Kč vč. DPH. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 169/2016 na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou INVEKO CZ s.r.o., IČO: 25958984, ve znění přílohy č. RM 352 - 4/7, a pověřuje ST
jejím podpisem.
RM 352 Schvaluje.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

RM 352 - 1.8.2016

4.8 Pronájem místa pro umístění telekomunikačního zařízení
(Int.: OSN/478)

Identifikace:

Jedná se o pronájem místa pro umístění telekomunikačního zařízení na objekt č. p. 34, Žižkovo nám., kdy na střeše
objektu bude na stožáru upevněno telekomunikační zařízení. Toto zařízení bude provozovat fy Dobruška NET, s.r.o.,
Fr. Kupky 322, 518 01 Dobruška, IČO: 27477207 a bude poskytovat připojení k internetu, distribuci služeb IPTV a
hlasové služby přes protokol VOIP. Uchazeč nabízí za pronájem 9.000 Kč/rok.
K rozhodnutí:
Souhlasit s pronájmem.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr nereagoval nikdo další nabídkou, OSN doporučuje souhlasit s pronájmem.
Vysvětlení: Pavel Horvat vedoucí oddělení OSN Odbor majetku města
K Čl. 4. 8 USNESENÍ č. RM 352- 15043/16,
(uložen úkol číslo 21516).
RM souhlasí s pronájmem místa pro umístění telekomunikačního zařízení na objektu č. p. 34, Žižkovo nám., uchazeči f.
Dobruška.net s.r.o., Fr. Kupky 322, 518 01 Dobruška, IČO: 27477207 za nabídkovou cenu 9.000 Kč/rok. RM ukládá OSN ve
spolupráci s PRAV vypracovat smlouvu a předložit ji ke schválení.
RM 352 Souhlasí.
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Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 5

RM 352 - 1.8.2016

Školství, kultura a sport

15:45

OSKS

5.1 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/1 - Flash Příloha: RM 352 - 5/1 - Flash

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ
Komenského", která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 5 žáků ve školním
roce 2016/2017, a to v období ode dne 01.09.2016 do dne 30.06.2017. Dar bude poskytnut společností WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., ve 2 etapách: 1. část pro rok 2016 ve výši 9.225 Kč a 2. část pro 2017 ve výši 14.055 Kč. Celkem
se jedná o finanční dar ve výši 23.280 Kč. Podrobnosti viz příloha č. RM 352 - 5/1.
K rozhodnutí:
Projednat žádost + souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15044/16,
(uložen úkol číslo 21517).
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro ZŠ Komenského od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 23.280 Kč, a to ve 2 etapách: 1. část pro rok 2016 ve výši 9.225 Kč a
2. část pro 2017 ve výši 14.055 Kč.
RM 352 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 15.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Poděkování pí Alexandry Svobodové za ubytování a stravování dětí v "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/2 - Flash Příloha: RM 352 - 5/2 - Flash

Paní Alexandra Svobodová, trenéři a pořadatelé celostátního soustředění žactva (Svaz národní házené) děkují "ZŠ
Krčín" a "ZŠ Malecí" za ubytování a stravování dětí v těchto školách. Zároveň také děkují Sokolu Krčín, Sokolu Nové
Město nad Metují, "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za zajištění sportovišť. Podrobnosti viz příloha č. RM 352 - 5/2.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí + poděkovat "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za ubytování a stravování dětí a dále také Sokolu Krčín, Sokolu
Nové Město nad Metují, "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za zajištění sportovišť.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15045/16
RM bere na vědomí písemné poděkování pí Alexandry Svobodové za ubytování a stravování dětí v "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí"
a dále také Sokolu Krčín, Sokolu Nové Město nad Metují, "ZŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" za zajištění sportovišť. RM děkuje všem
těmto organizacím za dobrou spolupráci.
RM 352 Děkuje.
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Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 352 - 1.8.2016

5.3 Inspekční zpráva - DDM Stonožka
Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/3 - Flash Příloha: RM 352 - 5/3 - Flash

Identifikace:

Ve dnech 17. - 19.05.2016 provedli pracovníci České školní inspekce, Královéhradecký inspektorát, inspekční činnost
v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů a
akreditovaných vzdělávacích programů dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
podle § 174 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při inspekční činnosti nebylo zjištěno porušení právních
předpisů. Podrobnosti viz přílohy č. RM 352 - 5/3.
K rozhodnutí:
Seznámit se se zprávou z inspekční činnosti provedené pracovníky České školní inspekce, Královéhradecký
inspektorát, v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. RM 352- 15046/16
RM se seznámila se zprávou z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce, Královéhradecký
inspektorát, ve dnech 17. - 19.05.2016 v Domě dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, a bere tuto
zprávu na vědomí.
RM 352 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Vývoj hospodaření PO za 1. pololetí 2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/4 - Flash Příloha: RM 352 - 5/4 - Flash

RM svým usnesením č. RM 343 - 14570/16 dne 14.03.2016 uložila OSKS předkládat pololetní informace o vývoji
hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město nad Metují. OSKS tyto informace předkládá viz příloha č. RM 352 - 5/4.
K rozhodnutí:
Seznámit se vývojem hospodaření PO za první pololetí 2016.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. RM 352- 15047/16
RM se seznámila s informacemi o vývoji hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Nové Město nad Metují
a bere tyto informace na vědomí ve znění přílohy č. RM 352 - 5/4.
RM 352 Bere na vědomí.
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5.5 Žádost o zapůjčení krytého pódia - MK Nové Město nad Metují
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/5 - Flash Příloha: RM 352 - 5/5 - Flash

Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na akci "Hybaj fest",
která se uskuteční v rámci letních koncertů dne 27.08.2016 od 14:00 hodin v areálu sokolovny v Novém Městě nad
Metují. Jedná se o vystoupení hudebních skupin z Nového Města nad Metují a okolí s doprovodným programem slackline, parkour, sprejeři, umělecký kovář, vyřezávání soch ze dřeva, …
K rozhodnutí:
Schválit bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na akci "Hybaj fest", která se uskuteční dne 27.08.2016 od
14:00 hodin v areálu novoměstské sokolovny.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí a zařídíme se dle rozhodnutí RM.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Černý - jedná se o akci bezplatnou nebo tam bude MK vybírat vstupné? OŠKS - akce je bez vstupného.
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. RM 352- 15048/16,
(uložen úkol číslo 21518).
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia v areálu novoměstské sokolovny na akci "Hybaj fest",
kterou pořádá Městský klub v Novém Městě nad Metují v sobotu 27.08.2016. RM ukládá TS zajistit postavení a následný
úklid krytého pódia.
RM 352 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSKS, Termín: 29.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Žádost MK o povolení kulturní akce - "Novoměstská pouť"
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 5/6 - Flash Příloha: RM 352 - 5/6 - Flash

Městský klub v Novém Městě nad Metují (dále jen "MK") žádá RM o souhlas s pořádáním akce "Novoměstská pouť",
která by měla proběhnout na Husově náměstí ve dnech 29.09. - 01.10.2016 v prostoru před vlaštovkami až za
Mariánský sloup (obdobně jako je schválen zábor veřejného prostranství na "Svatováclavské odpoledne - usnesení č.
RM 349-14883/16). Akce bude navazovat na "Svatováclavské odpoledne", pouťové atrakce bude zajištovat paní
Dubská, která na Husově náměstí připravovala atrakce v minulých letech. Hlavním dnem poutě bude sobota
01.10.2016, kdy budou vystupovat hudební skupiny z Nového Města nad Metují a okolí. MK dále žádá o bezplatné
zapůjčení krytého pódia, které bude na Husově náměstí postaveno již na "Svatováclavské odpoledne".
K rozhodnutí:
Projednat žádost MK o povolení akce "Novoměstská pouť".
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: Souhlasíme s konáním akce dle „Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích“.
Stanovisko OS: Z důvodu konání svateb není možné využít prostor před vlaštovkami.
Stanovisko ODSH: k uvedené akci je nutné ODSH požádat o vydání povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace, včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jehož návrh musí být předem
projednán s Policií ČR, dopravním inspektorátem Náchod.
Stanovisko OF: Městský klub je dle vyhlášky č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku za užívání veřejného
prostranství osvobozen.
Stanovisko OŠKS: Na sobotu 01.10.2016 jsou nahlášené 2 svatby a proto je třeba prostor před vlaštovkami vyčlenit
na parkování. Doporučujeme nepovolit konání akce.
Stanovisko TS: Bereme na vědomí a zařídíme se dle rozhodnutí RM.
Stanovisko MP: K uvedenému termínu upozorňuji, že jsou plánovány svatební obřady a musela by být vyhrazena
další část náměstí pro parkování svatebčanů. Dalších připomínek k této akci nemám. Služba MP by byla při
případném konání této akce adekvátně posílena.
Vysvětlení: Mgr. Václav Kupka vedoucí odboru Oddělení školství, kultury a sportu
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - vysvětlení důvodů, proč chtěl MK protáhnout dobu umístění atrakcí až do neděle. Radní se shodli, že
takovéto věci je třeba plánovat dlouhodobě, pak tomu může být přizpůsobeno stanovení termínů tzv. "obřadních dnů".
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. RM 352- 15049/16
RM nesouhlasí s konáním akce "Novoměstská pouť" v prostoru před "vlaštovkami" z důvodu konání svateb dne 01.10.2016 a
nutnosti vyčlenit v tomto prostoru místo pro parkování vozidel.
RM 352 Nesouhlasí.
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Tisk: 4.8.2016

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 6

RM 352 - 1.8.2016

Finance

16:15

OF

6.1 Vyřazení majetku
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 6/1 - Flash Příloha: RM 352 - 6/1 - Flash

Schválení likvidace a vyřazení majetku města z účetní evidence - viz příloha č. RM 352 - 6/1.
K rozhodnutí:
Schválit vyřazení a likvidaci majetku.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15050/16,
(uložen úkol číslo 21519).
RM schvaluje způsob vyřazení, likvidaci a převod majetku v evidenci města ve znění přílohy č. RM 352 - 6/1.
RM 352 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Zápis ze schůze Śkodní komise ze dne 28.07.2016
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 6/2 - Flash Příloha: RM 352 - 6/2 - Flash

Dne 28.07.2016 se uskutečnilo jednání Škodní komise, které projednalo 3 škodní události - viz příloha č. RM 352 - 6/2.
K rozhodnutí:
Projednat zápis Škodní komise a projednat náhradu škody.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15051/16,
(uložen úkol číslo 21520).
RM bere na vědomí zápis ze schůze Škodní komise RM ze dne 28.07.2016 ve znění přílohy č. RM 352 - 6/2 a schvaluje
náhradu škody dle předloženého návrhu.
RM 352 Schvaluje.
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Různé

16:20

7.1 Evropský den bez aut
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 7/1 - Flash Příloha: RM 352 - 7/1 - Flash

Od roku 2006 se město Nové Město nad Metují zapojuje do akce Evropský den bez aut. Tato akce se snaží povzbudit
lidi k používání takového způsobu dopravy, který je šetrnější k životnímu prostředí. Podpisem předložené Charty 2016
se město Nové Město nad Metují zavazuje připojit k Evropské iniciativě za udržitelnou dopravu a zorganizuje akce
uvedené v příloze č. RM 352 - 7/1.
K rozhodnutí:
Rozhodnout, zda se i letos město Nové Město nad Metují zúčastní Evropského dne bez aut, popř. Evropského týdne
mobility a starosta bude pověřen k podpisu "Charty". Na tuto akci je v rozpočtu města vyčleněna částka 10.000 Kč.
Odůvodnění:
Jde o každoroční akce, do kterých je město tradičně zapojeno, na krytí nezbytných nákladů je v rozpočtu na rok 2016
pamatováno (10.000 Kč).
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 1 USNESENÍ č. RM 352- 15052/16,
(uložen úkol číslo 21521).
RM souhlasí s podpisem "Charty 2016" starostou a zároveň souhlasí s účastí města Nové Město nad Metují na akci
"Evropský den bez aut", a to uskutečněním akcí uvedených v příloze č. RM 352 - 7/1.
RM 352 Souhlasí.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 22.9.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.2 Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2014
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 7/2 - Flash Příloha: RM 352 - 7/2 - Flash

Pan Jiří Hladík předkládá RM ke schválení "Koncept kroniky Města Nové Město nad Metují za rok 2014" - viz příloha
č. RM 352 - 7/2. Koncept byl rozeslán s předstihem e-mailem všem radním. Žádné připomínky nebyly vzneseny.
K rozhodnutí:
Projednat + schválit Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2014.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 2 USNESENÍ č. RM 352- 15053/16
RM projednala a schvaluje Koncept kroniky města Nové Město nad Metují za rok 2014, ve znění přílohy č. RM 352 - 7/2.
RM 352 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

7.3 Smlouvy o dílo v oblasti SL - pololetní přehledy - úkol č. 14727 z PVO 127-927/11
Identifikace:

Zdroj. dokum.: RM 352 - 7/3 - Flash Příloha: RM 352 - 7/3 - Flash

Na základě podnětu z RM 125 uložila PVO č. 127-927/11 ze dne 10.05.2011 SL úkol č. 14727 ve znění: „PVO ukládá
SL pololetně předkládat do RM stručný přehled o uzavíraných smlouvách o dílo, a to v tabulce, která bude obsahovat
tyto údaje: smlouva/subjekt/činnost/za kolik Kč.“ Vedoucí SL předkládá RM pololetní tabulku (1. pololetí 2016)
uzavřených smluv o dílo na zajištění prací v městských lesích - viz příloha č. RM 352 - 7/3.
K rozhodnutí:
Informace - na vědomí.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Bc. Petr Tyč tajemník MěÚ Městský úřad
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. RM 352- 15054/16
RM bere na vědomí informaci SL o uzavřených smlouvách o dílo na zajištění prací v městských lesích, a to za 1. pololetí
2016.
RM 352 Bere na vědomí.
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Odpovídá: ST, Provede: SL, Termín: 1.8.2016
Hlasy Pro: 4. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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RM 352 - 1.8.2016

7.4 Pozvánka ST na vernisáž dne 02.08.2016
Identifikace:
Informace ST o vernisáži výstavy Osudy Strakovy akademie - koná se v úterý, tj. dne 02.08.2016 od 17:00 hodin na
Husově náměstí před IC (Spolkovým domem).
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

ST - jedná se o výstavu ke 240. výročí vzniku nadace hraběte Straky a 120. výročí postavení budovy Strakovy
akademie, kterou pořádá MMUZ ve spolupráci s Úřadem vlády ČR. Výstava v Novém Městě nad Metují potrvá až do
dne 30.09.2016.

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

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

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání RM 352:

14:48

Příští porada bude: RM 353, 15.8.2016, kancelář starosty od 13:00:00

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